
S U M A R I

DIARI DE SESSIONS
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

 X legislatura Sèrie E - Número 4

 Tercer període 30 de setembre de 2013

Ple de l’experiència

Presidència de la M. H. Sra. Núria de Gispert i Català

Sessió amb motiu de la commemoració del 
Dia Internacional de la Gent Gran

Intervenció
de la presidenta p. 3

Intervenció
dels ponents p. 4

Ponència
Dependència p. 4

Ponència
Aplicació a Catalunya de la Llei de serveis socials p. 5

Ponència
Repercussió de la crisi econòmica p. 6

Intervencions
dels grups parlamentaris p. 7

Intervenció
de la consellera de Benestar Social i Família p. 13

Cloenda
de l’acte a càrrec de la presidenta p. 15



Aquesta publicació és impresa en paper ecològic (definició europea ECF), en compliment 
del que estableix la Resolució 124/III del Parlament, sobre la utilització del paper reciclat 
en el Parlament i en els departaments de la Generalitat, adoptada el 30 d’abril de 1990.

Imprès al Parlament · DL: B-25.336-2004 · www.parlament.cat



Sèrie E - Núm. 4 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 30 de setembre de 2013

sim
ula

ció

PLE DE L’ExPERIèNCIA  3

La sessió s’obre a les dotze i sis minuts del matí. Pre-
sideix la presidenta del Parlament, acompanyada de la 
consellera de Benestar Social i Família i Glòria Renom i 
Vallbona, pel G. P. de Convergència i Unió; Marta Vilalta 
i Tores, pel G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya; 
Eva Granados Galiano, pel G. P. Socialistes; Fernando 
Sánchez Costa, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya; 
David Companyon i Costa, pel G. P. d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i José Maria 
Espejo-Saavedra Conesa, del G. P. Ciutadans.

ORDRE DE L’ACTE

1. Intervenció de la presidenta del Parlament.

2. Intervenció dels ponents.

3. Intervenció dels grups parlamentaris.

4. Intervenció de la consellera de Benestar Social i Fa-
mília.

5. Intervenció i cloenda de l’acte a càrrec de la presidenta 
del Parlament.

La presidenta

Comença la sessió del Ple de l’experiència, i, en pri-
mer lloc, vull donar-los la benvinguda al Palau del 
Parlament, que és la casa de tots. Veig moltes cares 
que ja vaig veure fa un any i fa dos, sé que n’hi ha 
d’altres que vénen per primera vegada, per tant, ben-
vinguts al Parlament de Catalunya i permetin-me que 
també doni la benvinguda als que estan seguint aquest 
Ple de l’experiència des d’una sala del Parlament, per-
què hem ocupat tots els escons de la sala de sessions.

Intervenció
de la presidenta

Vostès, si han estat aquí ja saben com és aquest Pa-
lau, però els que han vingut per primer cop, segur que 
s’han quedat una mica parats de veure que aquesta sa-
la, des de la televisió sembla molt més gran, i és petita. 
Hi cabem cent trenta-cinc diputats i en algun moment 
hem hagut de fer obres perquè hi estiguéssim prou bé o 
prou normalment bé els cent trenta-cinc diputats, per-
què després, allà on hi ha el públic, hi ha el públic que 
ve a sentir les sessions parlamentàries i les dues llot-
ges, doncs, normalment són alts càrrecs de l’Adminis-
tració, o alcaldes, com avui, o síndics, que també vé-
nen a sentir la sessió. I també vull donar la benvinguda 
als que, des de casa seva, estan seguint aquest ple a 
través del Canal Parlament, perquè hi ha molta gent de  
més..., de totes les edats, però avui toca als de més  
de seixanta-cinc anys, que estan a casa seva, miren a 
veure què passarà avui a Catalunya, i han vist que hi 
hauria el Ple de l’experiència i han pensat, a veure els  
meus representants què diran –que els seus represen-
tants avui són vostès. Per tant, segur que hauran tre-
ballat prou i bé les ponències que avui presentaran 
perquè els diputats i diputades us sentim i fem els deu-
res, però també perquè les persones a les quals vostès 
–en aquest moment i en el dia d’avui– representen, se 
sentin ben representades, i estic convençuda que serà  
així.

Normalment –i avui és el tercer any que jo presidei-
xo aquest Ple de l’experiència–, sempre els rebo dient 
on són, on es troben. I faig una mica d’història, molt 
breu, però vull fer-la... Alguns m’hauran sentit i diran: 
torna a explicar el mateix..., clar, jo no puc canviar la 
història, i per tant he de dir on som i no puc dir –i ara 
diré una altra cosa perquè algú de vostès diria–, es-
colti, que això no és veritat. Doncs bé, per a mi és un 
orgull dir que aquest Palau del Parlament és seu del 
legislatiu català des de l’any 1932.

El president Macià, l’any 1932, va convenir amb l’al-
calde de Barcelona que aquest palau, que en aquell 
moment era Museu Municipal d’Art de Barcelona, es 
pogués reconvertir en seu del legislatiu català, però 
abans d’aquesta data, molt abans, fa tres-cents anys, 
aquí no hi havia res. Es va construir una ciutadella, i 
va ser l’endemà, per entendre’ns de 1714, l’any que ve 
farà tres-cents anys. I en aquell moment, Felip V, que 
va guanyar la Guerra de Successió, va fer construir 
aquesta ciutadella com a element de repressió contra 
els catalans o contra els barcelonins. Al cap de molts 
anys, molts anys, això es va convertir, aquest edifici 
es va convertir en palau reial, que no va ser utilitzat 
mai com a palau reial, sinó com a museu municipal, i 
jo moltes vegades dic que ironies de la història han fet 
que allò que era un instrument de repressió, allò que 
era un lloc per a les armes i per a defensa, s’ha conver-
tit en el lloc de la paraula, i aquí, els diputats i dipu-
tades, que en el seu conjunt representen el poble de 
Catalunya, defensen el seu projecte de país, el projecte 
col·lectiu de país i intenten, i intentem, defensar-lo el 
millor possible.

L’any passat es va celebrar el 80è aniversari en què el 
president Macià va aconseguir que aquest palau fou 
seu del legislatiu català. I com a símbol d’aquella cele-
bració, el que va fer el Parlament de Catalunya va ser 
restituir l’escut de la Generalitat a la façana. Segur que 
vostès ho han vist i alguns potser no s’hi han fixat..., 
quan surtin d’aquest palau mirin cap amunt i a la fa-
çana veuran l’escut de les quatre barres. Aquest va ser 
el símbol que de fet el president Macià va fer en el seu 
dia i que l’any 39 va ser tret i va destruir-se, per enten-
dre’ns... El que vam fer nosaltres és dir, doncs, tornem 
a restituir el nostre escut, i el nostre escut presideix el 
Palau del Parlament.

I com a benvinguda res més, perquè avui sobretot els 
toca parlar a totes i tots vostès. Jo sí que voldria, en 
primer lloc, saludar la consellera de Benestar Social i 
Família, per a ella sí que és el primer dia que presideix 
amb mi un consell, un ple de l’experiència, ella ha es-
tat diputada del Parlament durant set anys o vuit, o 
deu?, bastants..., menys? Menys, bé, és molt jove, eh?, 
o sigui que realment possiblement ha estat menys... 
Després tenim els diputats i diputades dels diferents 
grups parlamentaris. Tinc a la meva esquerra la se-
nyora Glòria Renom, del Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió; la senyora Marta Vilalta, del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya; la 
senyora Eva Granados, del Grup Parlamentari Socia-
lista; el senyor Fernando Sánchez –el d’ulleres..., ah!, 
no, n’hi ha dos d’ulleres–, del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya; el senyor David Com-



Sèrie E - Núm. 4 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 30 de setembre de 2013

sim
ula

ció

PLE DE L’ExPERIèNCIA  4

panyon –el del cabell blanc, eh?–, (remor de veus), 
del Grup Parlamentari d’Iniciativa Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa, membre de la Mesa del Par-
lament, per això li faig broma, perquè sempre li dic 
que aquests cabells blancs el fan jove, eh? I el senyor  
José Maria Espejo-Saavedra, del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, a l’altra banda.

Tots ells, com els he dit, representen els cent trenta-
cinc diputats d’aquest Parlament i representen una  
Catalunya molt plural i molt diversa. Aquí no ens pas-
sa com en altres indrets on només hi ha dos partits o 
tres, aquí en tenim molts més, i això significa realment 
aquesta diversitat del poble de Catalunya. I perme-
tin-me també saludar les persones que han vingut con-
vidades o que han vingut a acompanyar-los a vostès, o 
que han vingut a sentir aquest Ple de l’experiència per 
les seves responsabilitats, siguin en el Govern, a través 
dels serveis territorials o de Joventut o de Benestar i 
Família, com de la política municipal, com tenim aquí 
l’alcalde de Sallent, crec que està aquí, aquí està..., sí, 
exacte, l’alcalde de Sallent, o una regidora d’Hostalets 
de Pierola, que també deu estar per aquí, on és? Molt 
bé, doncs saludar-los a tots, a la síndica de Greuges de 
Terrassa..., crec que hi ha..., sí? Perfecte, doncs ja està, 
no dic res més que no em vull equivocar.

I sí que aquí recordar que aquest Ple de l’experiència, 
enguany les Nacions Unides ho ha enfocat des del  
punt de vista, aquest any, l’Any Internacional de la Gent 
Gran, des del punt de vista de l’activisme de la gent gran, 
i, per tant, d’aquesta voluntat de seguir treballant, en-
cara que no sigui laboralment, sí socialment. I aquest 
any aquest és el tema central.

Estem davant d’una generació de gent gran molt acti-
va, d’una generació de gent gran que després els co-
mentaré algunes coses que jo he buscat que crec que 
són positives i que animen la seva feina, però que ara 
no ho faré perquè ara els toca parlar a vostès.

Intervenció
dels ponents

I, en aquest sentit, passo al primer punt de l’ordre del 
dia, que són les intervencions dels ponents i que trac-
taran dels tres temes que han treballat: dependència, 
aplicació a Catalunya de la llei de serveis socials, i re-
percussió de la crisi econòmica.

Ponència
Dependència

En primer lloc, té la paraula el senyor Frederic Piqué, 
i que ens parlarà sobre la ponència «Dependència».

Frederic Piqué i Sáez

Molt honorable presidenta del Parlament de Catalu-
nya, honorable consellera de Benestar Social i Famí-
lia, il·lustres diputats i diputades, membres del Consell 
de la Gent Gran de Catalunya, senyores i senyors, des 
del Govern i d’aquest Parlament de Catalunya s’hau-
ria de vetllar perquè el nostre país tingués la millor 

llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a 
les persones en situació de dependència, per a asso-
lir plenament el quart pilar del benestar social que es 
mereixen les persones de Catalunya.

Cap persona és més feble que la que és dependent, dis-
capacitada o infant. En el cas dels dependents d’edat, 
la majoria més important ja no disposen de temps vi-
tal per a esperar una millora o una solució al seu cas. 
La seva dependència va acompanyada, sovint, de soli-
tud, aïllament, silenci, absència de l’entorn familiar i 
amical, sensació de no tenir cap futur, una tremenda 
por i molta desesperança.

No estem d’acord amb la reducció dels serveis d’aten-
ció domiciliària perquè, en la majoria dels casos, el 
cuidador o cuidadora familiar ja és una persona gran i 
quasi dependent, que ja no pot realitzar determinades 
actuacions feixugues. La prestació d’atenció familiar 
s’ha de millorar, assegurar que s’utilitza per a atendre 
la persona des de la convivència en família i poten-
ciar, com hem dit, el SAD.

No estem d’acord amb les retallades de les teleassis-
tències públiques que estan generant llistes d’espera 
en les persones que volen envellir a casa seva, tenint 
present que l’accés al servei esmentat no ha de ser mo-
tiu per a la denegació d’altres serveis. Aquesta demo-
ra en l’aplicació de les teleassistències fa que s’opti, 
moltes vegades, pels serveis privats, que resten dels 
ingressos de les persones afectades, ja de per si pre-
caris.

Vostès saben que a Catalunya hi ha un nombre molt 
important de persones que estan esperant plaça en una 
residència, la qual cosa genera un malestar i una qua-
litat de vida penosa i no recomanable, i molta angoixa. 
Entenem les retallades en segons què, però no les que 
es fan en aquest apartat. Per això ens agradaria que, en  
conseqüència, vostès, Govern i Parlament, tinguessin 
present això com a prioritat a l’hora d’establir els pres-
supostos.

Ens preocupa molt que s’hagin tancat residències per-
què no reben, o rebien les subvencions de les places 
concertades que el nostre Govern no ha proporcionat, 
i això, no en dubtin, recau en els nostres dependents, 
que incrementen les llistes d’espera.

S’ha de potenciar l’obertura de nous centres de dia per 
donar cabuda al creixent nombre de persones incloses 
en el grau I de dependència, que generalment són per-
sones d’economia feble.

També creiem que cal fer o crear programes, per dies 
o hores puntuals, com el de «Respir» per a persones 
grans cuidadores, quasi sempre dones, que fan que pu-
guin tenir, de tant en tant, una mica d’esbarjo i no pa-
teixin l’estrès que representa estar sempre pendent de 
l’incapacitat o incapacitada.

Una altra cosa que s’ha de tenir molt present és el 
temps d’espera de moltes persones per ser valorades 
i per reconèixer-los el grau, període durant el qual la 
seva dependència s’agreuja. El mateix passa amb les 
persones que sol·liciten revisió de grau, gairebé sem-
pre és el grau II. Algunes vegades, quan els arriba la 
resolució, ja són mortes. Això és el que està passant al 
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nostre país, i les famílies que s’hi troben no entenen 
aquesta demora.

Demanem que Catalunya tiri endavant la proposta fe-
ta des de fa tant temps de crear la nostra pròpia Llei 
i l’Agència Catalana de la Dependència per combatre 
la reducció sistemàtica de la Llei de dependència que 
està duent a terme l’Estat central de forma indiscrimi-
nada, injusta, de tendència mercantilista, que despro-
tegeix el dependent i redueix prestacions.

En resum, volem manifestar la nostra disconformitat 
total de com s’està desenvolupant l’atenció a les perso-
nes amb dependència i demanem a la Generalitat que 
faci tot l’esforç possible per a compensar les retallades 
del Govern espanyol de manera que el dependent cata-
là rebi la millor atenció a què es pugui arribar.

El nostre Govern i el Parlament de Catalunya hau-
rien de prioritzar la protecció social i garantir que les 
persones amb necessitats especials, i, per tant, con-
siderades dependents, no caiguin en la pobresa i en 
l’exclusió social i que totes elles rebin l’ajut que ne-
cessitin.

Gràcies.

(Aplaudiments.)

Ponència
Aplicació a Catalunya  
de la Llei de serveis socials    

La presidenta

A continuació té la paraula la senyora Carme Andreu, 
que intervindrà exposant la ponència «Aplicació a  
Catalunya de la Llei de serveis socials.» 

Carme Andreu i Mestres

Molt honorable presidenta del Parlament de Catalu-
nya, honorable consellera de Benestar Social i Famí-
lia, il·lustres diputats i diputades, membres del Consell 
de la Gent Gran de Catalunya, senyores i senyors, la 
gent gran som un dels sectors de la població que hem 
contribuït amb el nostre esforç, individual i col·lectiu, 
a crear el que s’ha anomenat l’estat del benestar.

Aprofitant la crisi s’estan destruint els incipients me-
canismes de protecció social: pensions, dependència, 
sanitat, serveis socials, ensenyament, justícia, marc de 
relacions laborals, etcètera.

S’han incrementat les situacions de pobresa i, com a 
conseqüència dels més de sis milions d’aturats, actual-
ment es dóna la paradoxa que l’índex de pobresa in-
fantil supera el de pobresa de la gent gran.

Com dèiem ja a la Ponència B del Sisè Congrés: «Si 
no hi ha un control democràtic del sistema financer, 
ens espera la barbàrie, i en la barbàrie estem. L’econo-
mia no està al servei de les persones, els pobres cada 
dia són més pobres i, els rics, cada dia en són més.»

Per això, sense ambigüitat, plantegem les reivindica-
cions següents davant aquest Parlament on resideix la 
sobirania del poble de Catalunya:

Supressió del Reial decret llei 16/2012, de 20 d’abril, 
de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del 
Sistema nacional de salut i millora de la qualitat i se-
guretat de les prestacions.

Finalització de les retallades, tant dels recursos hos-
pitalaris com les dels centres d’atenció primària, que 
provoquen l’increment del temps mitjà d’espera i l’in-
crement en les llistes d’espera. Aquesta situació té 
conseqüències en la salut, agreuja les malalties i es-
curça l’esperança de vida. Reivindiquem, per tant, la 
medicina preventiva i més eficàcia en els equips de 
prevenció.

Reclamem l’actualització anualment amb l’IPC de 
Catalunya de l’Indicador de Renda de Suficiència  
de Catalunya, IRSC, congelat des de l’any 2010. Ai-
xò està provocant una devaluació del conjunt de les 
polítiques socials i un perjudici per a l’accés als ser-
veis.

Habitatge. Impulsar una línia de crèdits tous i subven-
cions per a adaptar el parc d’habitatges de les persones 
grans pel fet que no estan adaptats a les seves neces-
sitats, ja que, en general, són els que estan en pitjors 
condicions.

Mobilitat. Adaptar tots els tipus de transport a les ne-
cessitats de les persones grans i discapacitades. Re-
duir el cost del transport per a les persones grans a 
tot Catalunya, amb unificació de criteris. Garantir la 
mobilitat en el transport, tant a la ciutat com en l’àm-
bit rural, tenir facilitat per a accedir a autobusos adap-
tats i dotar d’ascensors totes les estacions de trens de 
rodalies i metro.

Aspectes generals. Reivindiquem l’aplicació en les di-
ferents administracions dels protocols de detecció dels 
maltractaments a les persones grans. Demanem que es 
fomentin més programes específics per promoure l’en-
velliment actiu i les relacions intergeneracionals. Rei-
vindiquem una renda garantida de ciutadania.

Volem que es resolgui ja la situació de precarietat eco-
nòmica de les persones grans perceptores de la pensió 
de viduïtat, especialment la de les dones grans.

Reclamem que s’escurci el temps que transcorre entre 
la sol·licitud i la percepció de les prestacions.

Reivindiquem el desenvolupament de la normativa le-
gal necessària per al dret a una mort digna, perquè un 
ciutadà, lliurement, pugui reclamar l’aplicació de l’eu-
tanàsia.

Senyories, cal una política econòmica diferent. Les 
dades empíriques ens demostren que només amb 
l’austeritat no sortirem de la crisi. Un cop més la his-
tòria es repeteix, les càrregues estan recaient en els 
pensionistes, els treballadors i les classes mitjanes, si-
tuació clarament injusta.

Senyories, si volen el nostre vot, estem segurs que ac-
ceptaran les nostres reivindicacions.

(Aplaudiments.)
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Ponència
Repercussió de la crisi econòmica

La presidenta

Té la paraula, a continuació, el senyor Joan Josep Car-
les, que intervindrà sobre la ponència «Repercussió de 
la crisi econòmica».  

Joan Josep Carles i Mariné

Molt honorable presidenta del Parlament de Catalu-
nya, honorable consellera de Benestar Social i Famí-
lia, il·lustres diputades i diputats, membres del Consell 
de la Gent Gran, senyores i senyors, dèiem fa un any: 
«A mesura que es va aprofundint la crisi econòmica 
apareixen conseqüències noves que afecten, de manera 
particular, les persones grans que ens havíem projec-
tat un model de vida jubilada en funció de les pròpies 
circumstàncies i particularitats i que, dia a dia, s’estan 
transformant per anar a pitjor i, en molts casos, do-
lorosament...». La situació ha esdevingut especialment 
greu quan la pèssima gestió d’alguns bancs i caixes, 
gestió en molts casos presumptament delictiva, ha em-
pobrit decisivament molts ciutadans, particularment, 
la gent gran.

Lamentem haver de repetir el que es va llegir des 
d’aquesta tribuna, però és que, passat un any, aques-
tes ratlles reflecteixen fidelment el que nosaltres, la 
gent gran de Catalunya, sentim: el constant deteriora-
ment de l’estat del benestar.

Un desmesurat i continu increment del cost de la vida 
provoca un greu perjudici a les economies dels ciuta-
dans i, especialment, a les persones grans, que ens 
afecta de ple l’afany recaptatori de les administracions 
en tots els àmbits amb increments d’impostos, tributs i 
taxes. Cal no oblidar que les pensions de la gent gran 
estan col·laborant a la subsistència de moltes famílies.

Constantment, es vulneren els nostres drets adquirits 
durant molts anys. Cal citar tres àmbits especialment 
maltractats: pensions, dependència i salut.

Quant al primer àmbit, hem suportat moltes crisis en 
les quals els sectors financers han fixat les seves mira-
des en les pensions. Han repetit una i una altra vegada 
que el sistema de pensions públiques del nostre país 
és inviable. Una i una altra vegada s’ha demostrat que 
l’actual sistema és el millor i el més estable. No estem 
d’acord amb les congelacions aplicades en els darrers 
anys ni amb els increments arbitraris i discriminatoris 
efectuats. No acceptem les propostes que el Govern 
de l’Estat ja ha avançat amb l’ajut i la col·laboració de 
grups d’experts que, majoritàriament, procedeixen de 
bancs i companyies asseguradores, i el Consell d’Eu-
ropa ha insistit en la percepció que a Espanya hi ha 
desequilibris estructurals; per tant, nosaltres, la gent 
gran de Catalunya, no volem entrar en temes de costos 
i sostenibilitats mentre no s’hagin detectat i solucionat 
els problemes estructurals.

El segon àmbit fa referència a la Llei de l’autonomia 
personal i d’atenció a la dependència aprovada per 
protegir les persones més febles de la societat, però 

també per a crear molts llocs de treball que cobreixin 
aquesta atenció. Doncs també aquest projecte ha sofert 
unes retallades inadmissibles. Mitjançant la promul-
gació de dos decrets patrocinats en exclusiva per un 
partit polític, s’ha retardat l’entrada en vigor del grau 
I, la qual cosa ha donat lloc a la reducció del nombre 
de sol·licitants amb dret a la prestació, s’han reduït les 
quanties de les prestacions econòmiques, s’ha supri-
mit la cotització a la Seguretat Social dels curadors 
familiars, etcètera.

El tercer àmbit és salut i serveis socials. S’està priva-
titzant la gestió dels serveis que s’adjudiquen en con-
cursos en els quals un dels principals valors és el me-
nor cost econòmic. Només cal veure com augmenten 
les llistes d’espera a tots els nivells i com proliferen les 
iniciatives per incrementar els pagaments i copaga-
ments. Això no seria possible sense la permissivitat o 
fins i tot la participació dels poders públics, tenim mas-
sa exemples de corrupció política, pel que fa a aquestes 
ac cions.

No volem rebre més copets a l’esquena ni afalacs, la 
gent gran ve avui a aquest Parlament per demanar-vos a 
vosaltres, que heu estat elegits pels ciutadans per defen-
sar els nostres drets, que treballeu per acabar amb l’es-
très i l’angoixa que estem patint enlloc de la seguretat a 
què tenim dret. Ho fem per demanar-vos –permeteu-me 
l’expressió–, que us trenqueu les banyes per frenar les 
retallades i per a recuperar, un a un, tots els drets que 
ens han estat arrabassats injustament.

Des de la nostra experiència volem manifestar que la 
política econòmica que s’està aplicant a tots els nivells 
no és productiva, és especulativa i demagògica; que 
cal acabar amb la privatització de serveis i lluitar afer-
rissadament contra el frau i l’economia submergida.

Venim aquí a escoltar respostes que el Parlament, el 
Govern i els partits polítics donen a les nostres reflexi-
ons i reivindicacions; a preguntar-nos i preguntar-vos 
si les nostres paraules serveixen d’alguna cosa, si els 
plens de l’experiència són efectius, si els nostres con-
gressos –i estem a les portes del 7è Congrés Nacio-
nal– serveixen per a fer escoltar de forma real la veu 
de la gent gran.

Finalitzàvem la ponència C de l’any passat amb una 
manifestació de confiança al nostre Govern, i a aquest 
Parlament i a totes les institucions que els concerneix 
per arribar a resoldre bé el que vàrem exposar. Estem 
desitjosos de celebrar avenços positius per a la gent 
gran, però la realitat ens demostra que això està enca-
ra molt lluny de materialitzar-se. No ens conformem 
amb les referències constants a la manca d’ingressos i 
de transferències. La gent gran ho ha pagat i ho ha pa-
gat molt per sobre del que és just i raonable. Per tant, 
senyores i senyors diputats, vostès que ho poden resol-
dre, resolguin-ho.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments.)
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Intervencions
dels grups parlamentaris

La presidenta

Passem ara al punt següent de l’ordre del dia, que és la 
intervenció dels grups parlamentaris. En primer lloc 
donaré la paraula, en nom del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, a la senyora Glòria Renom.

Glòria Renom i Vallbona

Gràcies, presidenta, honorable consellera, diputats, 
companys, senyores i senyors, membres del Consell 
de la Gent Gran, per mi és un honor avui estar aquí 
entre vostès, dirigir-los la paraula, així a nivell perso-
nal, pel que representen, pel que no només representa 
avui, aquest Dia Internacional de la Gent Gran, sinó 
pel que representen tots vostès com a col·lectiu de la 
gent gran, la força i la fortalesa que ens aporten, sinó 
també pel que representen cadascun de vostès en la 
seva vida personal, en la seva vida de lluita, d’entrega 
a nivell individual i col·lectiu per al benestar de totes 
les persones, per aquest compromís que representen, i 
per tot el que han treballat al llarg de tots els seus anys 
de vida.

No és només, penso jo, avui un Parlament i una reunió 
que ens parla d’experiència. Tots vostès ens parlen tam-
bé de saviesa. Ens parlen de saviesa de coneixements, 
ens parlen de compromís i de responsabilitat, d’una 
llarga responsabilitat, d’una coresponsabilitat, fins i tot, 
diria jo. No només a nivell individual, sinó una cores-
ponsabilitat col·lectiva coneixent el compromís i conei-
xent també les necessitats i les mancances que al llarg 
de la seva vida han pogut constatar.

La seva presència avui aquí és enriquidora per a tot-
hom, per a nosaltres, però sobretot també per a totes 
les persones que puguin sentir aquest ple, sentir aquest 
testimoniatge que ens han donat aquestes tres perso-
nes que han parlat en nom de tots, però també per sen-
tir de prop, de prop, de ben a prop, el que tots vos-
tès han estat capaços de fer. Al llarg de la seva vida 
han estat capaços de lluitar per la seva vida personal 
i familiar, però també han estat capaços de lluitar per 
un col·lectiu, que és la nostra societat catalana. Vostès 
simbolitzen aquesta força que ha tingut sempre Cata-
lunya, que l’ha demostrat al llarg de centenars d’anys, 
creant aquest teixit associatiu, un teixit de compromís 
en diferents àmbits. D’àmbits culturals, esportius, àm-
bits socials, àmbits musicals, podria ser, dins de l’àm-
bit cultural, però també àmbits, doncs, essencials per 
a l’esdevenir i per a la producció i per al caminar del 
país. Àmbits també de lluita per la llibertat, per l’ex-
pressió del poble, àmbits identitaris, diferents àmbits. 
Això és el que vostès han aconseguit, han pogut por-
tar a terme al llarg de la seva vida i han aconseguit 
perquè avui tinguem unes eines i una estructura social 
que ens pugui tornar a reviure i a ser el que verdadera-
ment volem esdevenir.

No només els vull felicitar pel que representen, pel 
que han fet, sinó pel que fan. Vostès representen ac-
ció, representen participació, i aquest llegat que ens 

han deixat el volen convertir i adaptar també en els 
moments d’avui.

És un llegat que vostès transmeten i tenen aquesta 
possibilitat de fer-ho, de transmetre’l als seus fills, no 
només al gruix de la societat amb les seves paraules, 
amb les seves accions, participant en associacions de 
persones, doncs que viuen mancances, persones que 
viuen soles, però no una solitud només física sinó tam-
bé solitud afectiva, d’afecte, de companyia. Vostès do-
nen suport a través de les seves associacions, del seu 
caminar de dia a dia, de les seves possibilitats, dels 
seus coneixements, de la seva experiència i expertesa, 
donen resposta a moltes persones que estan mancades 
d’aquest poder viure amb dignitat la seva vellesa o la 
seva discapacitat.

Per tant, doncs, els agraeixo aquesta labor que fan ac-
tiva, de compromís amb una societat viva, amb perso-
nes que se senten excloses, que estan en el llindar de 
la pobresa. Tota aquesta participació i aquesta entrega 
que vostès fan és essencial i bàsica perquè Catalunya, 
perquè el nostre país, segueixi avançant i segueixi en-
davant.

Com els deia, no només és important aquesta labor 
que vostès fan de portes enfora, sinó també a nivell 
familiar, de portes endins. Tenen família, tenen fills, 
tenen néts, molts de vostès, que els poden disfrutar, 
i aquest llegat, aquesta experiència, aquesta saviesa, 
que els deia, aquesta coresponsabilitat, vostès tenen 
la possibilitat de transmetre-la als seus fills, als seus 
néts, de la forma més important i més essencial que 
es poden transmetre els valors, que és vivenciats. Vos-
tès poden, amb el seu exemple, transmetre als seus fa-
miliars més propers aquests valors d’austeritat, de tre-
ball, d’entrega, de compromís, que els deia, a aquestes 
generacions futures que han de construir el nostre 
país, que han de ser els verdaders protagonistes del fu-
tur del nostre país, que han de decidir cap a on hem 
d’anar.

I necessiten aquestes noves generacions, necessiten 
saber d’on venim, saber com estàvem per valorar el 
que avui tenim i per construir, per sobre i utilitzant  
el que avui tenim, construir un futur millor per als 
nostres néts o per als nostres fills.

Vostès són aquest vincle d’un passat i d’un futur que 
poden transmetre amb la força d’haver-ho viscut i de 
traspassar-ho d’una forma vivenciada a aquestes noves 
generacions.

Per tant els agraeixo també aquesta visió interna, de 
cara endins, de la seva pròpia vida i dels seus fami-
liars, de les persones més properes.

Els agraeixo també les ponències; unes ponències que 
han estat potents, molt potents, molt pensades, molt 
elaborades i que són, doncs, plenes de peticions envers 
les quals no podem estar en desacord. Paral·lelament 
són unes peticions que ajuden, han d’ajudar a viure 
amb més dignitat.

També són ponències constructives, que això, davant 
i darrere de les peticions, també és important veure 
una ponència amb uns elements constructius, amb un 
ànim constructiu d’aquesta coresponsabilitat que ne-
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cessitem que vostès també segueixin mantenint amb 
el Govern, amb els partits que donem suport al Go-
vern, que formem part d’aquesta societat tan plural, 
tan barrejada i tan diversa.

Crec que les seves aportacions en aquestes ponències 
han estat bones, han estat recollides, en prendrem no-
ta, i verdaderament doncs han estat constructives.

Valorar que des del Govern, que la consellera ens en 
farà una explicació amb molta saviesa, no pas jo, que 
no estic al Govern, però sí que repetir-los el que el pre-
sident ens va dir a tots l’altre dia, no?, que aquesta sen-
sibilitat d’aquest Govern i del grup parlamentari que 
dóna suport al Govern és donar suport a les persones. 
Donar suport a les persones, això ha sigut prioritari 
sempre. I que els pressupostos de la Generalitat d’en-
guany, que són uns pressupostos minvats, han fet una 
aportació a les polítiques socials, les més importants 
que proporcionalment han tingut lloc.

Tot i això, som conscients que aquesta crisi i aquestes 
mancances comporten situacions injustes, molt injus-
tes per a moltes persones que ho han donat, que ho 
han fet tot per arribar a aquesta situació de persones 
grans i rebre allò que esperen, rebre després d’haver 
donat.

També dir-los que a més de recollir tot el que vostès 
fan, dir-los, finalment, que els vam necessitar per arri-
bar on estem ara, però que ara els tornem a necessitar. 
Els tornem a necessitar per fer aquest pas endavant 
que el país ha de fer: sortir d’aquesta crisi i també en-
trar en una capacitat de poder decidir el nostre futur.

Els tornem a necessitar, per tant, gràcies pel que han 
fet i moltes gràcies pel que faran.

(Aplaudiments.)

La presidenta

A continuació, en nom del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, té la paraula la se-
nyora Marta Vilalta.

Marta Vilalta i Torres

Moltes gràcies presidenta, consellera, diputades i 
dipu tats, voldria primer, abans de tot, donar-los la 
benvinguda al Parlament, en aquest Ple de l’experièn-
cia, amb motiu de la celebració del Dia de la Gent 
Gran, que celebrarem demà, dia 1 d’octubre, i sobretot 
agrair-los la feina feta prèvia a aquest Ple, de reflexió, 
de debat, de formulació de propostes, i en especial 
també la feina que fan cada dia en el sí del Consell de 
la Gent Gran.

Jo avui assisteixo al meu primer Ple de l’experiència, 
admetent que, d’experiència, en tinc ben poca, perquè 
sóc jove. De fet, no és el primer cop que estic aquí a la 
Mesa del Parlament, perquè en el primer Ple de cons-
titució del Parlament d’aquesta legislatura vaig formar 
part de la Mesa, en tant que diputada més jove d’aquí 
del Parlament.

I per tant, com deia, i cosa que referma que d’expe-
riència en tinc poca, perquè és allò que es va adquirint 

al llarg de la vida, a còpia d’anys, d’entrebancs, de vi-
vències i d’anar aprenent dia a dia, i que normalment 
doncs també em dedico a parlar amb joves o a portar 
temes més relacionats amb la joventut, us puc ben as-
segurar que els joves i els grans, o els joves i els no tan 
joves, ens assemblem molt. De fet, les reivindicacions 
que avui ens heu portat aquí al Parlament són les ma-
teixes que les reivindicacions que fem la gent més jo-
ve. I no són res més que la lluita contra les desigualtats 
i la defensa dels nostres drets, que últimament sembla 
que se’ns estan arravatant.

Ens heu fet arribar propostes a través de les ponències, 
propostes i valoracions sobre temes tan cabdals com 
la Llei de la dependència, sobre els serveis socials, so-
bre les retallades, sobre habitatge i mobilitat, sobre les 
pensions, etcètera, entre d’altres.

Compartim plenament aquestes vostres preocupaci-
ons i, de fet, per això som aquí. I aquesta és la nos-
tra feina: aconseguir que aquestes vostres reivindica-
cions siguin una realitat al més ràpidament possible. 
Perquè, de fet, mai hauríem hagut d’estar vivint la si-
tuació de dificultat en què ens trobem actualment, i on 
els col·lectius més vulnerables –i això ho heu comentat 
abans– són els que més pateixen.

I per tant haurem de fer un esforç tots els grups par-
lamentaris de cara als pressupostos d’aquest any vi-
nent, de cara als pressupostos del 2014, perquè recu-
llin aquestes reivindicacions i siguin els pressupostos 
més socials de la història del nostre país, de manera 
que donin resposta a totes aquestes propostes i reivin-
dicacions.

El senyor Joan Josep Carles deia en la seva interven-
ció que «no sabia si servien de res les vostres paraules 
en aquest ple». I tant que sí, que serveixen! Mireu, els 
diputats i diputades, o com a mínim parlo per mi, no 
sabem de tot, no som experts, però intentem aprendre 
ràpidament i fer el que ens toca fer, que és convertir 
les demandes de la ciutadania en fets. I per fer-ho, per 
poder-ho fer, necessitem parlar amb la gent que en sap 
i amb la gent que pateix en la seva pròpia pell aquestes 
situacions que cal canviar urgentment.

Per això serveix de tant que avui sigueu aquí, i, de fet, 
diria que és imprescindible que sigueu aquí i que par-
ticipeu i que feu debat i que genereu reflexions i pro-
postes. I per tant és feina nostra ara, dels grups parla-
mentaris i del Govern, escoltar-vos i moure peça.

Estem en un dels moments més complicats i difícils 
que mai hem viscut com a ciutadans al nostre país, pe-
rò a la vegada en un dels moments més transcenden-
tals de la nostra història com a país. Tant des del punt 
de vista social com nacional, que des de la nostra opi-
nió, són dos conceptes que van lligats, que són dues 
cares d’una mateixa moneda. Perquè no hi ha futur 
nacional sense futur social i no hi ha futur social sen-
se futur nacional. I per això nosaltres, des d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, el que defensem és la inde-
pendència del nostre país.

Mireu, la setmana passada en aquesta cambra vam ce-
lebrar el debat de política general –que potser alguns 
de vosaltres vau poder seguir pels mitjans de comuni-
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cació– i des d’aquest mateix faristol el president d’Es-
querra Republicana, el senyor Oriol Junqueras, ho va 
dir: «Volem la independència de Catalunya, perquè 
en tenim el dret, però ara més que mai en tenim la 
necessitat urgent.» No és perquè sigui un capritx, si-
nó perquè moltes de les decisions, de les situacions, 
de les inversions, no les podrem posar en marxa fins 
que tinguem les eines, els mecanismes i sobretot els 
recursos al nostre abast per fer-ho possible. Per això 
diem que volem un estat: per donar resposta a les ne-
cessitats de la nostra gent i per poder ajudar a tots els 
nostres conciutadans.

Acabo ja, presidenta, amb un nou agraïment a tots 
vostès per la feina, com els deia en un principi, i sobre-
tot encoratjant-los per seguir endavant. Normalment 
–i abans m’hi referia– quan faig xerrades o actes, em 
dedico a parlar amb gent més jove, una miqueteta més 
jove, i sempre els dic que el jovent hem de ser protago-
nistes d’aquesta construcció del nostre país, d’un país 
nou per a tothom.

Permeteu-me avui ampliar aquest ventall i dir-vos, des 
de la més absoluta sinceritat i admiració, que si el jo-
vent som on som és gràcies a la lluita de tots vostès, a 
la lluita quotidiana de tants anys. Per tant, no deixin 
de ser tampoc vostès protagonistes en aquesta cons-
trucció del nostre país. Perquè el món que voleu i que 
avui ens heu explicat a través de les vostres ponències, 
i que és un món millor, més just i més digne, és també 
el que volem nosaltres.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments.)

La presidenta

Té la paraula ara, en nom del Grup Parlamentari Socia-
lista, la senyora Eva Granados.

Eva Granados Galiano

Gràcies, presidenta, honorable consellera, senyores 
i senyors diputats, senyores i senyors, i especialment 
el senyor Piqué, la senyora Andreu i el senyor Carles, 
que tan bé han exposat les ponències fruit d’aquest de-
bat que han fet vostès. Jo en primer lloc, és el meu 
segon Ple de l’experiència, eh? –abans la presidenta 
feia el repàs–, jo vaig poder estar en el Ple de l’ex-
periència del 2011, aleshores parlàvem d’envelliment 
actiu, parlàvem de participació, la veritat és que han 
canviat molt les coses, i l’any passat ja es va parlar de 
dependència, de serveis socials, i enguany, després  
de la convocatòria de les eleccions, tornem a parlar del 
mateix, i tornem a parlar del mateix però amb una si-
tuació molt més degradada de la que teníem fa un any 
i de la que teníem fa dos anys, i crec que això doncs és 
de justícia situar-ho perquè vostès ho han fet, i jo els 
ho vull agrair i vull compartir amb vostès la sintonia 
que té el Grup Parlamentari Socialista amb les ponèn-
cies que han presentat aquest matí en aquest Ple de 
l’experiència al Parlament.

Tenim només quatre minuts, així que només puc llen-
çar quatre idees, o tres idees molt ràpidament. En pri-

mer lloc, que lamentem que s’estigui demolint l’estat 
del benestar i crec que això ho compartim amb tots 
vostès, sobretot perquè l’estat del benestar que conei-
xem fins on hem estat capaços d’arribar com a socie-
tat, és gràcies a l’esforç de tots i totes vostès i tots els 
que vostès representen, i és molt lamentable que una 
generació, que és la vostra, la de vostès, hagin pogut 
treballar fort perquè els seus fills tinguin una millor 
vida i ara vegin que els seus néts tindran una vida pit-
jor que han tingut, si més no, els seus fills.

El passat ple, del Ple de política general, la setmana 
passada vam estar aquí reunits tres dies tots els dipu-
tats i totes les diputades. Entre les resolucions que es 
van presentar, el meu grup parlamentari va presentar 
una que deia: mai aquest poble havia tingut una pobla-
ció tan envellida amb tants menys drets per a accedir a 
serveis públics de la gent gran i amb una llista d’espera 
tan important per als serveis a la dependència. Jo com-
parteixo amb vostès les dues ponències que han fet, la 
de serveis socials i la de la dependència, i és evident 
que hi ha una causa que té a veure amb la crisi, i ai-
xò no ho podem defugir, tothom és més pobre ara que 
abans de la crisi, i això, que no és culpa, eh?, no podem 
posar com a responsable cap govern en concret o ningú 
en concret, sí que, a continuació d’això, que tothom és 
més pobre, hem de dir que els pobres són encara més 
pobres i els rics, els pocs rics, encara són més rics.

I aquesta és molt important, perquè no s’està produint 
una crisi de la mateixa intensitat per a tots els estrats 
de la societat, i per tant hi ha un empobriment gene-
ralitzat i un enriquiment focalitzat i aquí és on hem 
d’exigir als poders públics que facin una bona redistri-
bució de la renda, vostès ho fan a les seves propostes, i 
aleshores jo el que els vull traslladar és el que compar-
tim des del Grup Parlamentari Socialista, que el que 
tenim és un atac ideològic a aquest estat del benestar, 
un estat del benestar que jo sempre em pregunto si el 
capitalisme, si la societat de mercat es pot permetre 
viure sense estat del benestar, com que jo aquesta pre-
gunta me la faig i me la responc, que no podem viu-
re sense estat del benestar, el que hem de fer és veure 
com el podem fer sostenible per no fer retòriques ni 
debats que no ens poden portar enlloc, i la primera co-
sa que hem de fer és, quan la dreta diu que l’estat del 
benestar és insostenible, ens diu: «L’estat del benestar 
és insostenible perquè no ens el podem permetre», i 
les dades ens diuen, si a Catalunya, si a Espanya hi 
hagués la mateixa recaptació mitjana que hi ha a tot 
Europa, amb els pressupostos actuals tindríem quatre 
punts de superàvit, per tant sí que tenim la capacitat 
de fer sostenible l’estat del benestar, que és tenint unes 
millors lleis fiscals, una reforma fiscal i tenint un con-
trol del frau fiscal i de l’evasió fiscal.

I el segon argument que es fa servir per dir que no 
ens ho podem permetre és que no acaben de funcio-
nar. I aquí és on jo vull posar l’accent, perquè aquí és 
on hem de..., cadascú des de la seves responsabilitats, 
vostès com a gent gran organitzada, a mi em toca com 
a diputada de l’oposició, a la consellera com a govern 
del país, millorar les condicions en què es presten els 
serveis públics, perquè depèn de com es prestin que 
podrem mantenir-los i podran ser de qualitat.
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Acabo fent d’oposició, perquè també em toca com a 
Grup Parlamentari Socialista, lamentant, doncs, dos 
temes; el primer, que portem tres anys de Govern, de 
canvi de Govern, de Govern de Convergència, abans 
amb el Partit Popular, ara amb Esquerra Republicana, 
i la llei catalana de la dependència no arriba i s’es-
tà aturant la llei que teníem per les contrareformes 
del PP, perquè no estan traslladant els recursos des 
de Madrid, però també perquè no s’està fent la feina 
aquí, que toca. No tenim pressupostos, abans la dipu-
tada de Convergència deia que tenim uns pressupos-
tos minvats..., no ho sabem perquè no en tenim, s’han 
prorrogat, però comparant el que s’ha executat el mes 
de juny, en protecció social hi ha 127 milions menys 
que ens falten d’execució de protecció social, per tant, 
per aquí anirà la cosa, aquesta una. I la segona, del 
debat de política general de la setmana passada, que 
vostès segur que han seguit per la tele i per la prem-
sa, i que només n’han sentit a parlar, no? del debat 
territorial, també vàrem intentar situar temes socials, 
lamentablement tots aquests temes que jo els he tras-
lladat no van ser votats pels grups que donen recolza-
ment al Govern i per tant jo acabo la meva interven-
ció traslladant-los que tenen el compromís del Grup 
Parlamentari Socialista perquè aquestes propostes, 
les que portàvem al debat i les que han traslladat vos-
tès, per tornar-los a portar a debat al Parlament, per-
què com vostès diuen també tenim aquesta responsa-
bilitat.

Jo els vull agrair la seva assistència, i especialment el 
seu debat, les seves conclusions i la feina que conti-
nuen fent.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments.)

La presidenta

Té ara la paraula, en nom del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, el senyor Fernando Sán-
chez.

Fernando Sánchez Costa

Moltes gràcies, presidenta, consellera, diputats, tam-
bé tots vostès, membres del Consell. És una alegria, 
jo crec, per a tots nosaltres i per a mi en particular, 
doncs, estar avui amb vostès i assistir a aquest Par-
lament de l’experiència, que no és una frase retòrica. 
Vostès atresoren en la seva intimitat, en el seu pensa-
ment, tantes vivències, alegries, dolors, treballs, pen-
saments, patiments, joies, de llarg, de tota una vida. 
I per tant estem davant, penso, d’un veritable senat, en 
el sentit més clàssic de la paraula, de sèniors, de gent 
que es reuneix i que té una experiència especial i una 
vida, experiència vital especialment condensada.

I veure’ls aquí ens esperona, penso, a tots els que tre-
ballem actualment al servei públic, al Parlament, per-
què vostès encarnen la política en el sentit més pregó 
del terme, com a compromís amb la polis, amb la ciu-
tat, amb la comunitat... Un compromís que em sembla 
que els fa joves, no? Perquè la joventut no és senzilla-
ment una qüestió fisiològica, sinó que és un estat de 

l’esperit. I quan un té il·lusions, quan un té projectes, 
quan un té horitzons, quan un té esperança, com tots 
vostès –perquè sinó no estarien fent coses, qui ja no té 
esperança es queda a casa sense moure’s–, vostès en-
cara tenen esperança i, per tant, són clarament joves.

Ens han fet reclamacions molts concretes. I jo hi vull 
entrar una mica, perquè ens han demanat que no els 
donem cops a l’esquena, sinó que contestem algunes 
qüestions, i bé, voldria fer-ho, tot i que llegirem, us ho 
puc assegurar, ben atentament el que ens han passat i 
d’allà traurem conclusions i traurem, doncs, mesures 
que sortiran aquí al Parlament, etcètera, i els farem ar-
ribar quan així ho fem des del nostre Grup.

Ens han presentat situacions punyents, que nosaltres 
traslladarem. I aquí estic d’acord amb la diputada 
d’Esquerra, –en una altra cosa després diré que no–, 
perquè és veritat, nosaltres no sabem de tot, i per tant 
és importantíssim això que estem fent avui, d’escol-
tar-los, de saber què els preocupa de primera veu, o 
sigui directament, no per conducte intermedi, sinó di-
rectament.

Han parlat vostès de polítiques socials, i amb raó, 
doncs, de problemes relacionats amb les retallades. Jo, 
m’agradaria, de tota manera, fer una reflexió, no? I és: 
quina és la retallada més gruixuda, quina és la polí-
tica social més funesta? Doncs em sembla a mi que 
és aquella que governa amb absoluta frivolitat, po-
sant un país als peus dels cavalls, posant-nos arran del 
precipici i després deixant que vinguin uns altres per 
donar-los la culpa als altres i tornar a guanyar vots. 
Doncs em sembla que aquesta no és la millor política 
social.

I vostès pel seu treball, per la seva experiència, te-
nen una dignitat atresorada que implica, per una ban-
da, com han dit molt bé, que ens trenquem les banyes. 
I això, a mi em queda gravat, eh?, que se’ns trenquin 
les banyes per solucionar els problemes que vostès te-
nen. Però també que no frivolitzem amb les coses que 
els afecten directament i que tenen relació amb els 
seus drets adquirits, no?

Frivolitzar, doncs, fent demagògia o, per exemple, vin-
culant de forma enganyosa i gairebé jo diria que im-
moral un cert estat suposat amb un augment de l’es-
perança de vida, qüestions d’aquestes que em sembla 
que freguen els límits ètics. En qualsevol cas, la millor 
política social penso que és generar riquesa, sortir de 
la crisi, precisament per poder pagar allò que vostès 
tenen dret a rebre.

Hi ha una qüestió en la qual tenen tot el dret, i és que 
aquesta crisi ens ha de portar a replantejar el model 
econòmic. Hem de fer una economia més humana, 
més propera a les persones, més compassiva. Ara bé, 
també penso que l’economia de mercat, i vostès ja te-
nen bastants anys, i potser alguns vénen d’algunes si-
tuacions, fa molt de temps, i han vist com ha evolucio-
nat la nostra societat, no tot per a bé, però jo crec que 
no hi hagut cap economia que hagi creat tanta riquesa, 
tant benestar i, per exemple, l’esperança de vida és un 
exemple clar. Fa quaranta anys, quant podíem viure i 
quant poden viure avui els nostres grans, no?
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Sobre el tema de la privatització. Estem d’acord que 
hi ha drets que no poden passar a mans privades en 
la seva titularitat última. Ara bé, vostès, els seus néts, 
penso jo que el que volen és que tinguin una bona es-
cola, i si van a una escola concertada i allà els atenen 
bé i els surt gratuït estan encantats. No és una qüestió 
de qui dóna el servei, sinó de tenir aquell servei reco-
negut. I per tant hem de pensar quina és la millor ma-
nera de donar aquell servei, que és el que em sembla 
que tots volem.

Finalment, ens sembla que tenim un repte, un repte 
que és reconèixer el paper de la gent gran a la nostra 
societat. Tothom parla..., ho deia la companya d’Es-
querra Republicana, amb la qual coincidim en molts 
plenaris amb gent jove. Aquí, aquest Parlament és 
molt jove, i tothom fa escarafalls dient: «Fixeu-vos 
que joves que som!». Bé, doncs a la nostra societat 
també ha arribat el moment de reconèixer, diguéssim, 
el paper de l’experiència i de la gent gran, no tant com 
a objecte de protecció, perquè vostès no són objecte  
de protecció, són també un subjecte actiu i un vector de  
canvis. I per tant amb aquest compromís de llegir-nos 
atentament i de portar al Parlament les propostes que 
vostès ens han donat, que pensem que siguin raona-
bles, i amb l’esperança que vostès segueixin treba-
llant, doncs els agraeixo molt la seva atenció.

(Aplaudiments.)

La presidenta

Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternati-
va, el senyor David Companyon.

David Companyon i Costa

Moltes gràcies, presidenta, diputats, persones del Con-
sell de la Gent Gran i especialment al senyor Andreu, 
la senyora Piqué i el senyor Carles, trobo que..., i no 
us diré això per caure’ls simpàtic, trobo que tenen tres 
ponències que els he de dir que faig absolutament me-
ves. Quan les vaig llegir per preparar algunes paraules 
per al dia d’avui –li ho comentava ara a la companya–, 
la veritat és que em vaig adonar que no ho escriuria 
millor. Vostès ens han vingut aquí a parlar de la Cata-
lunya dels drets, de les persones, de la dignitat, i han 
posat, diríem, el dit a la llaga del que està passant.

Mirin, Catalunya, si avui obren el diari, Catalunya no 
és un país pobre. Avui en el diari apareix que és la re-
gió europea que més contribueix al pressupost de la 
Unió Europea. Catalunya no és un país pobre, però 
Catalunya és un país molt desigual. Les desigualtats 
socials estan creixent moltíssim. Som el segon país 
per la cua més desigual d’Europa. I això ens hauria de 
portar a una reflexió: si no som un país pobre, com és 
que el nostre país és tan desigual? Com és que la gent 
gran, avui, el 2013, en ple segle xxi, o en el primer 
decenni del segle xxi, fa tres ponències com les que 
tenim aquí? Doncs perquè no es reparteix bé la rique-
sa que es genera. Hi ha unes grans desigualtats en la 
riquesa que es genera.

Vostès parlen aquí, fins i tot, de frau fiscal. En aquest 
país hi ha 16.000 milions d’euros de frau fiscal. Hi ha 
molta gent que no paga els seus impostos, i no pagar 
els seus impostos implica que tots vostès... I també, 
com diuen aquí a la ponència, el paradigma aquest 
que la pobresa infantil, avui en dia, l’índex de pobresa 
infantil sigui superior al de la pobresa de la gent gran, 
és el mirall del país que tenim. I a un país se’l jutja per 
com tracta la seva gent gran i, sobretot, com tracta la 
seva infantesa. Un és el futur i als altres els devem tot 
el que som. No estaríem nosaltres asseguts aquí sen-
se la lluita de tots vostès, molts anys abans, en el que 
va ser el franquisme, i, després, en la recuperació dels 
drets nacionals i socials d’aquest país.

Mirin, a les seves ponències ens han parlat de dignitat 
–jo ho anava apuntant al cantó, eh?–, del dret a viu-
re autònomament, del tancament de les residències, de 
com tot això afecta les dones, que sempre són les que 
estan en primer lloc i les que primer ho pateixen..., 
vostès ens han parlat, com els deia, de l’índex de po-
bresa infantil.

Hi ha una frase que no puc deixar de dir: «Si no hi ha 
control democràtic del sistema financer, ens espera la 
barbàrie, i en la barbàrie estem. L’economia no està 
al servei de les persones, els pobres cada dia són més 
pobres i els rics cada dia són més rics.» I ens expli-
quen com hauríem de canviar aquesta societat, com 
hauríem de posar aquesta economia al servei de les 
persones, propostes en habitatge, mobilitat, d’una ren-
da garantida ciutadana. Tornen a posar un drama que 
aquesta societat, malgrat tot, malgrat els anys de su-
posada bonança que hem tingut, no hem estat capaços 
d’arreglar el que és el drama de la viudetat, de les do-
nes viudes, una veritable vergonya per a una societat 
democràtica com la que estem aquí.

Parlen també vostès de l’eutanàsia. Parlen com aques-
ta política econòmica que hauria de ser diferent i 
com, amb les mesures d’austeritat, no ens en sortirem 
de la crisi i com aquesta crisi l’estan pagant les clas-
ses populars... Mirin, jo crec que nosaltres no hem 
de ser hipòcrites, no podem estar aquí i sembla que 
tots els diem que els escoltem i que tots ho fèiem més 
o menys igual, sortiran d’aquí dient mira quina gent 
més simpàtica que ens ha parlat, que ens ha dit que 
ens escolta...

Avui he parlat amb la meva mare, normalment ens 
truquem al matí, i ella avui anava a una concentració 
a la plaça Joanic amb els «iaioflautes» –no sé si vos-
tès han sentit a parlar dels «iaioflautes»–, són aque-
lla gent que va lluitar pels nostres drets, per aquests 
de què estem gaudint, pels drets nacionals, pels drets 
socials, però que també avui dia s’han tornat a aixecar 
a lluitar perquè no es perdin aquests drets, els drets 
per als seus fills però també per als seus néts, amb 
un crit que es diu «SOS Pensions», perquè no hi ha 
res més indigne de les coses que estan passant, i que 
sobretot afecten la gent gran però com avui dia les fa-
mílies, vostès, els pensionistes estan ajudant a moltes 
famílies... Qui no té familiars a l’atur, que ha d’anar a 
buscar els nens...? Què seria de la nostra societat sense 
vostès encara, i això afecta les pensions...
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Doncs, escolti, nosaltres estem en peu de guerra con-
tra aquest decret que vol abaixar les pensions, vol 
abaixar les pensions... Saben vostès quant ha pujat el 
rebut de la llum en els últims cinc anys? Un 61 per 
cent. I saben qui hi ha en els consells d’administra-
ció d’aquestes empreses? Doncs l’Aznar, González, el 
Rato. No pot ser que tinguem uns governs que actuïn 
com a consells d’administració d’aquestes empreses, 
perquè és el que està passant, i això s’ha de pagar cada 
mes, i si a sobre s’abaixen les pensions, quin és el dife-
rencial de..., i podem parlar de l’aigua, del butà.

Mirin, estem en un procés que és una estafa; a vostès 
quan els venen les preferents, què els ve al cap?, que 
totes aquestes persones, que van confiar en el director 
de la Caixa que tenien, i que han estat simplement es-
tafats..., doncs, estem en un procés que és una estafa, 
i vostès ho diuen molt bé, això hauria estat impossible 
sense la connivència també dels poders polítics, i això 
és el que s’ha de canviar, i cal canviar-ho –i els ho dic 
jo des d’aquí–, cal canviar-ho, no ens podem permetre 
el país que ens estem construint.

Vostès saben que a Espanya s’està construint un sub-
marí que ni flota i que ha costat 500 milions d’euros? 
Ho torno a repetir: un submarí que no flota, que s’ha 
de tornar a fer de nou, i que ja ha costat 500 milions 
d’euros... Doncs què es faria amb 500 milions d’euros 
mentre estan retallant la llei de la dependència? Vostès 
saben que a Catalunya hi ha 30 milions d’euros que 
van a les escoles d’elit de l’Opus, que segreguen els 
nens per sexe? I s’estan tancant escoles, i s’estan tan-
cant escoles bressol?, i que molts iaios han d’anar a 
buscar els nens perquè no tenen ni els diners per po-
der pagar la beca menjador? Doncs això és una esta-
fa i té també noms i cognoms, i sí que té culpables, i 
té culpables en aquells que van reformar la Constitu-
ció espanyola, que no estan disposats a modificar-la 
per altres coses, amb un article que es diu l’article 135, 
que diu, primer pagarem els bancs, després pagarem 
els bancs, tercer pagarem els bancs i quart, el que que-
di, per als bancs. Aquesta és la realitat del que estem 
vivint avui dia, i els 33.000 milions d’euros que han 
anat als bancs a rescatar els rics són els 33.000 mili-
ons d’euros que el Govern del Partit Popular es vol es-
talviar amb la reforma de les pensions.

Mirin, euro per euro, i aquesta és la realitat que estem 
vivint..., mirin, insisteixo, Catalunya no és pobre, cal 
redistribuir la riquesa que tenim, i bé, jo sóc... –la pre-
sidenta em coneix–, també sóc iaio, tinc una néta de 
set mesos i em preocupa molt, naturalment, el seu fu-
tur. I jo, com vostès, com les ponències que hi ha ha-
gut aquí, com els «iaioflautes» que avui han ocupat la 
seu de la Seguretat Social, volem la Catalunya de tots 
els drets, la Catalunya social i la Catalunya nacional-
ment plena, naturalment que sí, amb tots els drets.

Visca Catalunya, visca la seva lluita, i estem molt con-
tents i emocionats per les ponències que vostès han es-
crit, fruit d’aquest treball del Consell de la Gent Gran. 
Espero que no només diguin que els escoltin, sinó que 
els facin cas..., vostès són Catalunya, també.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

La presidenta

Passem ara a la intervenció del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, amb el senyor José María Espejo-Saa-
vedra.

José María Espejo-Saavedra

Muchas gracias, presidenta, y gracias y bienvenidos 
por supuesto a todos los presentes en este Parlamen-
to... (Remor de veus.)

La presidenta

Demano silenci, estem a la sala de plens del Parla-
ment de Catalunya i no es poden fer manifestacions ni 
d’acord ni de desacord, sí que es permeten els aplaudi-
ments però res més.

José María Espejo-Saavedra Conesa

Como decía, gracias a todos los presentes en este Par-
lamento y a los ponentes que han intervenido tan bri-
llantemente. Yo creo que posiblemente hoy este Par-
lamento atesora mucha más experiencia que un día de 
pleno ordinario, y lo digo con todo el respeto al res-
to de 134 diputados, incluyéndome por supuesto a mí, 
que soy un diputado nuevo y que, como decía también 
la diputada d’Esquerra y el diputado del Partido Po-
pular, no tenemos experiencia y no sabemos de todo... 
Les quería decir que intervenir el último tiene parla-
mentariamente algunas ventajas y algunos inconve-
nientes ya que algunos oradores de otros grupos se 
avanzan exponiendo algunas ideas. No obstante, en 
cualquier caso yo creo que eso hoy para mí no supo-
ne ningún problema, sino más bien una demostración 
o una constatación de una realidad muy cruda y muy 
dura, que está afectando particularmente a las perso-
nas mayores en Catalunya.

Decía la presidenta que este es un parlamento muy 
plural. Hoy también se ha demostrado, incluso hace 
un momento lo hemos visto, en el público, los diferen-
tes grupos políticos, es cierto que mantenemos pos-
turas muy diversas, pero siempre enfrentadas de una 
manera democrática, esas posturas diversas se pro-
yectan sobre cuestiones de actualidad política de to-
da índole, pero en cuanto a lo que hemos tratado hoy 
en día, coincidimos prácticamente la gran mayoría en 
que últimamente se está produciendo un deterioro y 
un desmantelamiento del estado de bienestar que pre-
cisamente gracias a su generación podemos disfrutar 
hoy el conjunto de ciudadanos de Cataluña.

En la ponencia que el señor Piqué nos ha expuesto, 
como digo brillantemente sobre la dependencia, yo le 
tengo que decir al señor Piqué que no podemos estar 
más de acuerdo con el contenido de la misma. La res-
ponsabilidad, además de los recortes que ha habido 
en esta materia la entendemos compartida, tanto por 
el Gobierno central como por el Gobierno de la Ge-
neralitat, aquí también tengo que hacer, como algu-
nos de los portavoces, mi labor de oposición, porque 
creo que es lo obligado por cualquier diputado de este 
Parlamento. Es cierto que el Govern de la Generali-
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tat, como todos los gobiernos, no sólo de las comuni-
dades autónomas, sino de otros países, se encuentra 
en una situación financiera complicada pero es cierto 
que no ha presentado unos presupuestos que nos per-
mitan a los grupos parlamentarios de la oposición de-
batir sobre cómo distribuir los recursos que servirán 
o servirían para atender, entre otras, a las legítimas 
demandas que ustedes nos han trasladado hoy aquí al 
conjunto de los diputados.

En cuanto a la ponencia de la señora Andreu, la idea 
que subyace en la misma es de nuevo la de que las car-
gas de esta tremenda crisis han recaído sobre los más 
necesitados, los pensionistas, los trabajadores, en defi-
nitiva las clases medias. Y cierto es, como decía, que 
el mundo ha sufrido una tremenda crisis que afecta a 
los ingresos públicos, y ello indefectiblemente, y hay 
que decirlo así porque lo contrario sería engañar, se 
tiene que traducir de alguna manera en una reducción 
del gasto público, pero esos gastos, inferiores, pueden 
ser y deben ser selectivos y no indiscriminados.

Hace falta una reducción, a nuestro juicio, de las enor-
mes estructuras administrativas, muchas de ellas in-
útiles, que son una fuente de despilfarro de recursos y 
que deberían destinarse al mantenimiento del estado 
del bienestar. Por lo que respecta, además, a Catalu-
ña, de nuevo la falta de presupuestos nos imposibilita a 
los grupos parlamentarios muchas veces proponer una 
política diferente y concreta a la que se lleva a cabo 
desde el Govern atendiendo a una diferente asignación 
de los recursos.

Y también me gustaría hacer una mención, por su-
puesto, a la ponencia del señor Joan Josep Carles so-
bre la crisis económica. La misma, la ponencia del se-
ñor Carles, ratifica con más contundencia, aún si cabe, 
lo expuesto en las anteriores. Si queremos mantener 
aquello a lo que tantas veces apelan o apelamos las 
personas que nos dedicamos a la política, no podemos 
dejar de lado a quienes han construido ese concepto, 
me estoy refiriendo a la cohesión social, y esa cohe-
sión social, quién ha contribuido más a lograrla son 
ustedes, las personas mayores, a las que entiendo que 
no sólo debemos honrar sino escuchar y aprender de 
su experiencia.

Finalizo agradeciendo, por supuesto, nuevamente su 
presencia, y afirmando que ahora nos toca a nosotros 
no defraudar sus expectativas.

Muchas gracias.

(Aplaudiments.)

Intervenció
de la consellera de Benestar Social i Família

La presidenta

Passem ara a l’altre punt, el punt tercer de l’ordre del 
dia, que és la intervenció de l’honorable senyora Neus 
Munté, consellera de Benestar Social i Família.

La consellera de Benestar Social i Família  
(Neus Munté i Fernández)

Moltes gràcies, molt honorable presidenta, il·lustres 
diputades i diputats, membres del Consell de la Gent 
Gran, Secretaria de Família, altres representants del 
Govern, representant de la Diputació de Barcelona, 
alcalde, regidora, antics diputats, senyores i senyors, 
voldria començar amb un agraïment –crec que no se-
rà l’únic– per les seves aportacions, pel treball previ 
que hi ha al darrere de cadascuna de les tres inter-
vencions que hem pogut sentir, i per aquest exemple 
de participació, podem dir també, de parlar clar i de 
reivindicació.

S’ha dit abans que Catalunya i el conjunt d’Europa ha 
experimentat en els darrers anys el fenomen de l’aug-
ment de l’esperança de vida de la seva població, això 
és una autèntica revolució demogràfica i els avenços 
aconseguits gràcies a l’esforç col·lectiu en camps com 
la recerca, el camp sanitari, el propi dels serveis so-
cials, es veuen ara amenaçats per una crisi molt cruen-
ta, després m’hi referiré.

Enguany commemorem el vint-i-tresè aniversari de la 
instauració del Dia Internacional de la Gent Gran per 
part de les Nacions Unides i ja aleshores, fa vint-i-tres 
anys d’això, es va posar damunt de la taula un conjunt 
de principis sobre els quals calia treballar per impul-
sar polítiques encaminades a millorar les condicions 
de vida de les persones grans, persones grans que l’ob-
jectiu de tot país democràtic és el que puguin viure 
amb plenitud, com a individus, amb igualtat de condi-
cions, sense que en cap cas la seva edat, la seva con-
dició, pugui impedir que participi de la mateixa ma-
nera que qualsevol altre ciutadà, però és ben evident 
que la crisi té majors conseqüències sobre les persones 
grans, per exemple, entre els col·lectius més empobrits 
en els darrers anys trobaríem, a banda de les llars mo-
noparentals o de les famílies nombroses, també, les 
llars constituïdes per persones grans que viuen soles.

El conjunt de les tres ponències que avui vostès ens 
han presentat, la dependència, l’aplicació de la llei de 
serveis socials i aquesta repercussió de la crisi econò-
mica no deixen de ser un clar i contundent reflex del 
moment que estem vivint amb migradesa de les pen-
sions, amb majors despeses per part de les persones 
grans, i moltes vegades representen i són un coixí fa-
miliar. Vull obrir aquí un parèntesi perquè sé, quan 
parlem en aquests termes, que hi ha persones a qui no 
els agrada aquesta referència a les persones grans com 
a coixí familiar, per si es pogués interpretar que d’al-
guna manera passem la responsabilitat sobre les difi-
cultats que viuen moltes famílies. No és així, és una 
referència en sentit positiu, amb aquest esperit de ge-
nerositat, de compromís i de solidaritat que les perso-
nes grans demostren dia rere dia, no només envers les 
seves famílies, també per alguna cosa serà que l’índex 
de persones grans voluntàries que dediquen part del 
seu temps, del seu coneixement, a d’altres entitats, a 
d’altres col·lectius i d’altres persones hi té també molt 
i molt a veure.

Per fer referència a algunes de les demandes que s’han 
manifestat en aquest Ple de l’experiència..., molt opor-
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tuna la reflexió a la necessària millora de les pensi-
ons en un moment de reformes importants en aquest 
àmbit, que pot suposar precisament un empobriment 
per pèrdua de poder adquisitiu de les persones grans. 
Una reforma que no ha de poder oblidar la reforma 
que proposa el Govern de l’Estat, en aquest sentit, la 
dimensió social i el caràcter redistributiu del sistema, 
i si no compta, com sí que ha estat possible en altres 
ocasions, amb un ampli consens polític i social, segu-
rament que estarà abocada al fracàs.

S’ha parlat, també, de la llei de la dependència, una llei 
que ve de fa ja uns quants anys, una llei que des del 
primer minut no ha comptat amb una dotació pressu-
postària suficient i que a més a més els compromisos 
derivats d’aquesta llei no només s’han complert sinó 
que han anat davallant en la seva intensitat econòmica 
i de tot tipus. Coneixen vostès l’esforç i el sobreesforç 
que el Govern de Catalunya ha anat fent en els dar-
rers anys, no només aquest Govern sinó també els an-
teriors, per poder pal·liar aquest dèficit econòmic i la 
necessitat de poder proveir de serveis, de prestacions, 
tot el que genera aquesta llei de la dependència. Podria 
fer una llista d’actuacions que s’han activat, insisteixo, 
des del Govern i des dels governs també anteriors, per 
pal·liar aquests dèficits, però també podria fer una llis-
ta segurament tant o més llarga de les dificultats i dels 
entrebancs amb què ens hem hagut i ens hem d’encara 
enfrontar dia a dia per seguir avançant, no només en 
l’àmbit de la llei de la dependència sinó que si parlem 
amb perspectiva del conjunt de les polítiques socials 
en els darrers tres anys, aquestes polítiques socials, des 
del punt de vista del seu finançament econòmic, ha da-
vallat un 92 per cent per part de l’Estat.

I patint també com a país, una altra circumstància 
també greu, i que té unes conseqüències molt directes 
sobre les polítiques socials, sobre l’Estat del benestar  
i sobre el dia a dia de totes les persones, de les per-
sones grans, però també de les futures generacions, 
un dèficit fiscal de 16.500 milions d’euros anuals, un 
dèficit fiscal que, a banda d’injust, és tremendament 
antisocial. El que no ens podem permetre és aquesta 
situació de recursos que es generen a Catalunya però 
no retornen i per tant no poden ser justament aplicats 
a aquelles necessitats més flagrants, més evidents de 
la nostra ciutadania. Com tampoc ens podem perme-
tre cap altra llei infradotada econòmicament i incom-
plerta des del primer minut, segurament que aquests 
plantejaments també els poden vostès compartir.

I aquestes referències al mal finançament de la llei de 
la dependència, a com des del Govern de la Genera-
litat i des del Govern de l’Estat es suporten econòmi-
cament de manera molt poc equitativa i molt injusta 
aquests serveis i aquestes prestacions de la llei, aques-
tes referències al dèficit fiscal o aquesta referència a la 
retallada en un 92 per cent que hem patit en els dar-
rers tres anys, no són excuses, són fets, no són pretex-
tos sinó una trista, una injusta evidència contra la qual 
hem de continuar lluitant i treballant des del diàleg, 
evidentment, però també des de la reivindicació d’allò 
que ha de ser incomplert, ha de ser revertit i en canvi 
no es produeix així.

El Govern és el primer interessat a poder garantir el 
màxim nivell de benestar a totes les persones, però 
evidentment amb una especial mirada i amb una es-
pecial atenció per a aquells col·lectius més afectats per 
la crisi, i com he dit abans, el col·lectiu de les persones 
grans n’és un, i no només ho diuen els números, no 
només ho diuen les estadístiques, els informes, sinó 
que ho coneixem perquè és la nostra realitat, també  
la que patim amb totes les famílies.

Voldria també esmentar altres aspectes que apareixen 
en el conjunt de les ponències i en les quals estem treba-
llant i continuem treballant, per exemple, en el protocol 
marc d’actuacions contra el maltractament a les perso-
nes grans, una eina molt útil de prevenció, de denún-
cia, i, sobretot, de lluita per eradicar aquestes situacions 
amb la formació dels professionals i del personal de les 
administracions hem de millorar aquesta capacitat d’in-
tervenció, de detecció amb aquest objectiu, al que abans 
feia referència.

Vull fer un reconeixement també al Consell de la Gent 
Gran, un motor que aglutina tot tipus de sensibilitats, 
aquest hemicicle és, com ha de ser, plural, sempre, en 
tots els seus esdeveniments, i en qualsevol ple ordina-
ri, avui també aquest hemicicle està ple de diferents 
sensibilitats, és el màxim de plural, perquè així ho és 
també aquest Consell de la Gent Gran, que ens apor-
ta els seus coneixements per definir les polítiques, les 
mesures, les accions amb les quals hem de procedir 
des de les diferents administracions i d’una manera 
molt clara i molt evident, des del Govern de la Genera-
litat i des del Departament que tinc la responsabilitat 
d’encapçalar.

A les preguntes de si el que avui s’ha comentat aquí, 
el contingut de les ponències, els precs, les reivindi-
cacions que vostès han fet i que han treballat en els 
darrers mesos seran escoltats, els he de dir que sí, som 
un poble que precisament vol ser escoltat per definir 
el seu futur polític, nacional, social, econòmic, i per 
tant, també a través de les entitats, de les organitza-
cions de la gent gran, d’aquest Consell, també en la 
celebració, l’any vinent, del Consell de la Gent Gran, 
que estic convençuda que serà tot un èxit de participa-
ció i també de treball en benefici de les millores que 
hem de poder aconseguir per al nostre país en l’àmbit 
de les polítiques socials i específicament adreçades a 
les persones grans.

Aquest ha estat un ple de l’experiència, aquest és el seu 
nom, també un ple de reivindicació, com deia abans, a 
mi és una paraula que m’agrada, crec que és just dir-
ho així, però també és un ple, crec, on s’ha fet molta 
referència a la confiança i també a l’esperança. Som 
un país que en els moments més difícils ha sabut do-
nar el millor de sí mateix... Venim de lluny, vénen de 
lluny, de moments com abans també s’ha mencionat, 
en aquest país el que estaven en joc eren els drets i les 
llibertats democràtiques i, per descomptat, que esta-
va per construir tot el que ara coneixem com estat del 
benestar. No hem d’abaixar la guàrdia per no perdre 
cap de les conquestes que s’han aconseguit, i ja he dit 
abans que la crisi està posant en risc, està posant en pe-
rill i a més a més ha comportat ja retrocessos. És així,  
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ho hem de reconèixer, i hem de blindar aquest estat 
del benestar des de tots els punts de vista.

Com deia abans, des d’un punt de vista econòmic, ne-
cessitem, mereixem més recursos per poder enfortir 
aquest estat del benestar, però també necessitem la 
màxima unitat, la màxima complicitat, el treball con-
junt intergeneracional, interdisciplinar, i també abso-
lutament plural. Totes les sensibilitats estan i són ben-
vingudes en aquest ple, a les seves entitats, i és així 
com podem continuar construint un país més cohesio-
nat, un país que aporti major benestar a les persones, 
en definitiva, un país més lliure per a tots i totes.

Torno a agrair la seva tasca, la feina del dia a dia de 
les seves entitats, complicada, dura en aquests mo-
ments, en som també molt conscients, però els enco-
ratjo a continuar plantejant les seves reivindicacions, 
a treballar-hi, i ens comprometem, i em comprome-
to, com a consellera de Benestar Social i Família, per 
descomptat, a escoltar-les i a batallar per fer-les pos-
sibles.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments.)

Cloenda
de l’acte

La presidenta

I arribem ja al final d’aquest Ple de l’experiència, 
del vuitè, com els he dit abans, i de la celebració del  
23 aniversari del Dia Internacional de la Gent Gran. 
El primer que em toca és agrair, agrair en primer lloc 
a la gent d’aquí, del Parlament, de la Unitats de Ser-
veis Educatius, que es fa responsable, any rere any, 
de l’organització interna d’aquest ple. El que avui en 
dia es diu logística i que nosaltres sempre hem dit  
el que està a la cuina, i el que treballa directament per-
què això funcioni, i per tant, moltes, moltes gràcies, 
als funcionaris d’aquesta casa que ho fan amb il·lusió i 
que cada any intenten, doncs, que vagi millor. Després 
agrair-los a tots vostès la seva presència aquí, i a les 
persones que avui no han pogut venir, o que estan en  
una altra sala d’aquest Parlament o que ens estan se-
guint des del Canal Parlament.

Estic convençuda que s’han quedat, jo penso, tran-
quils, de dir..., han dit la nostra, han parlat clar, ens 
estan defensant, i per tant, esperem ara que el que hem 
dit i el que hem defensat tingui fruits. Agrair als tres 
ponents, que són els que avui han representat les seves 
veus, i que tots tres han treballat, segur, molt més per-
sonalment cada una de les tres ponències. Han dit que 
volien parlar clar, i Déu n’hi do com han parlat de clar, 
o sigui que ho hem sentit i no només ho hem sentit si-
nó que hem escoltat, perquè a vegades sentim moltes 
coses però no escoltem, i això ens passa a tots.

Avui hem escoltat, i per tant segur que pot tenir i tin-
drà els seus fruits, i agrair també als diputats i dipu-
tades que cada any, en representació dels seus grups 
parlamentaris, acompanyen aquest Ple de l’experièn-
cia, i els diuen la seva visió sobre aquest Ple de l’ex-

periència i sobre els temes de què vostès parlen. Han 
pogut veure diferents maneres de pensar, diferents 
maneres d’exposar, diferents maneres de defensar ca-
da un el seu projecte polític, i això és la política, i això 
és el Parlament.

Jo al principi els he dit, tenim un Parlament divers, 
igual que Catalunya és diversa, i és ben cert. Avui hi 
ha representats sis grups parlamentaris, en falta un se-
tè que és el de les CUP, que té tres diputats, són molt 
més petits i per això suposo que no tenen la possibili-
tat de ser a tot arreu, però són aquí i a més defensen 
molt bé la seva manera de pensar, la seva manera de 
veure el projecte de país que tots tenim. Alguns són 
més vehements, ja ho han vist amb el senyor Compa-
nyon, que jo em fico sempre amb ell, és molt vehe-
ment i és capaç de donar un salt i defensar el que sigui,  
i per tant, vull dir, és així, però tots, a la seva manera, 
perquè som diferents, defensem el projecte de país que 
volem. I aquí, que he comptat un a un tots els escons 
que estan ocupats, avui, aquí, tenim cent quaranta-sis 
diputats de la gent gran. Els cent quaranta-sis respo-
nen als set partits d’aquesta cambra, jo no els pregun-
taré, a vostès, a qui van votar, Déu me’n guardi!, però 
estic convençuda que hi ha de tots els grups polítics, la 
qual cosa vol dir que som diferents, que som diversos 
i que bé, millor o no tan bé, els que representem com 
a diputats aquest Parlament, intentem defensar al mà-
xim el que preocupa la gent, la nostra gent.

Abans la diputada d’Esquerra Republicana, la més jo-
ve, la que va anar traient els noms dels diputats quan 
em van escollir presidenta d’aquest Parlament, la més 
jove, deia que era tan jove que tenia molt poca expe-
riència, i és cert, ara, jo que no sóc tan jove –ja em 
poden veure–, i aquesta senyora, de Convergència i 
Unió, tampoc és tan jove, tenim experiència, però ens 
falta molta més experiència, mai, mai podem dir que 
hem après prou, i vostès segur que també ho diuen, i 
segur que vostès, en el lloc que ara ocupen, en el lloc 
on estan, moltes vegades diuen: qui em podria dir a mi 
que avui he après una cosa nova, i això a mi em passa 
cada dia, i a mi i a molta gent –no cal que tinguis vint 
anys, vint-i-cinc, trenta, quaranta o seixanta–, tots, si 
volem ser actius en la nostra vida, hem de ser capa-
ços d’escoltar i d’aprendre. I jo crec que és important 
avui, a part d’agrair el que han dit tots els diputats i el 
que han defensat cada un des de la seva visió política, 
agrair-los a vostès la feina que fan.

I en aquest sentit em permetran, jo cada any intento 
buscar alguna anècdota personal –aquest any, tan per-
sonal, no la tinc–, però alguna visió de com es veien les 
coses diferents fa quaranta anys a com es veuen ara, i 
jo recordo que l’any passat vaig comentar-los què di-
ferent es veia el concepte de família fa quaranta anys, 
què diferent de com el veiem ara, i el respectem en 
el sentit que la família ha canviat molt en el seu con-
cepte inicial, però que té una cosa claríssima, que és 
transmissora de valors, i això els deia l’any passat i els 
deia: allò que hem viscut a casa nostra, tots, allò que 
han viscut els nostres fills i que estan vivint els nostres 
néts, allò ho portaran durant tota la vida, i serà aquella 
motxilla que portes a sobre, que ningú te la pot treu-
re, però en la qual, si comences a treure papers, treus 
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compartir, estimar, escoltar, esforçar-se, treballar, i tot 
això ens ha portat a ara, en el moment en què estem 
vivint, amb aquelles vivències i amb aquella transmis-
sió de valors, a com som cada un de nosaltres, i per ai-
xò som diferents, també, perquè cada un ho ha viscut 
d’una manera diferent, i això també em porta a dir que 
tenim un país molt ric, molt petit en geografia, molt ric 
en persones...

I això que deia abans la diputada d’Esquerra Republi-
cana, de l’ànima social i l’ànima nacional és una veri-
tat claríssima, i jo això ho repeteixo molt, repeteixo, 
(remor de veus) que no protestin els altres diputats, que 
també parlaré del que han dit ells..., però em quedo 
amb això de l’ànima social, això jo ho he repetit molt 
sovint..., l’any passat quan donàvem les medalles d’ho-
nor del Parlament, i les vam donar a Òmnium Cultural 
i a Càritas, jo deia: amb aquestes dues entitats, estem 
parlant de les dues ànimes de Catalunya, l’una sense 
l’altra no serien res. Doncs això és un discurs, dius, 
molt recurrent, sí, però que tothom l’entén, que tothom 
és capaç de dir: doncs jo també penso igual, perquè 
una defensa la identitat, la cultura, la llengua, i l’altra 
defensa les persones, i sobretot aquelles persones que 
són vulnerables i que ho estan passant malament, o 
com ho ha dit la diputada de Convergència i Unió, que 
ha dit el següent..., ha dit: vostès són passat, o ha dit..., 
a vostès els diuen que són passat, la Marta i els joves 
de cap allà són present, són futur, i els que estem aquí 
som present.... I jo dic: no, no, tots som passat, present 
i futur, perquè tots tres no es poden destriar ni dividir, 
si traiem només el passat, només el present i només el 
futur ens trobaríem coixos. La suma dels tres fa que 
aquest país sigui gran, o que sigui cada vegada més 
gran, o que sigui aquest país que ens estimem molt pe-
rò que el volem a més a més de primera, i és passat, 
present i futur.

I com que no vull que es molesti cap dels diputats que 
han estat intervenint i que en moltes coses hi estic 
d’acord, doncs vull comentar el que tant la represen-
tant del Partit Socialista com el representant del PP 
com el d’Iniciativa han parlat, d’una banda de la crisi 
i d’una altra de salvar l’estat del benestar. Jo en aquest 
sentit vull dir que s’està intentant salvar, que el que in-
tentem de totes, totes, és salvar aquest estat del benes-
tar perquè amb la crisi ens hem trobat de cop i volta. 
Ara fa deu anys no hi havia crisi, ara fa deu anys pot-
ser hi havia una altra cosa, que jo crec que tots tam-
bé hi estarem d’acord: teníem una societat que potser 
estirava més el braç que la màniga, i que es va trobar 
en algun moment amb una situació que no es podia 
resoldre.

Tenim una societat que alguns –ja he vist que algú 
m’ha dit que no–, que alguns estiraven més el braç que 
la màniga..., vostè hi estarà d’acord, alguns, alguns, 
no. No, no sempre tothom ho fa tot, sinó que hi ha de 
tot, però això ha provocat el que passa ara, i el que 
passa ara és que hi ha una crisi que uns la pateixen 
més que els altres, en això segur que està d’acord... 
D’acord, però n’hi ha molts que estan patint i s’han 
de buscar solucions. I quan algú més d’aquesta taula 
n’ha parlat i ha dit: tenim un dèficit fiscal molt gran, 
que és allò dels 16.000 milions que no recuperem, jo 

dic: Cata lunya és un país que paga molts impostos, 
eh? s’ha dit, el segon, és el quart, és el tercer, no, en 
impostos estem pagant molt més que altres països. És 
difícil plantejar nous impostos i malgrat això s’haurà 
de fer, per què? Per no fer més retallades, perquè si 
d’aquells 16.000 milions tornessin a Catalunya només 
4.000, potser no hauríem fet les retallades que s’han 
fet des del Govern i que han estat aprovades en aquest 
Parlament. I, per tant, tot això significa que s’ha de 
treballar, que s’ha de treballar, i que s’ha de buscar 
la manera de sortir d’aquesta crisi en la qual ens hem 
trobat.

I que hi ha molts culpables, i no vull assenyalar ningú, 
molts culpables, i per tant aquí tots hem de fer els deu-
res i tots hem de ser capaços de tirar endavant aquest 
país fent els deures. I parlant d’alguna cosa diferent, 
en positiu, aquests dies, parlant de la gent gran i de 
l’aniversari de la gent gran en un diari –que no el diré 
per no fer propaganda del diari–, el títol era el següent: 
«La bellesa ja no és el que era». I jo recordo l’any pas-
sat, que en la reunió prèvia amb els membres del Con-
sell de la Gent Gran i amb els que avui intervenien, 
l’any passat em deien: «Presidenta, ens falta ser més 
visibles, ens falta que els mitjans de comunicació sà-
piguen que existim.» Doncs bé, en aquest diari es fa 
un bon article, no un article d’una pàgina, sinó de tres 
o quatre pàgines, que parla d’avui, de la situació de la 
gent gran, en quin sentit? En el sentit d’activistes, allò 
que els deia al principi: són jubilats laboralment, no 
socialment, i posen molts exemples de persones a les 
quals els han preguntat: vostè com se sent, què és el 
que fa? I tothom diu: com ha canviat, en els darrers 
vint anys, la nostra situació. I els llegiré quatre rat-
lles: «Les noves generacions d’homes i dones que es 
jubilen estan posant els fonaments del canvi cultural 
més important que esclatarà en els pròxims anys. Vi-
uen vint anys més que els seus pares, i són un nombre 
molt i molt elevat». Després els diré quin nombre són 
i què representen dins de la població de Catalunya, i 
els llegiré el que diu un actor, que tots coneixen, per-
què molts de vostès han vist les seves pel·lícules, hem 
rigut amb ell, altres vegades hem sortit pensant, uf!, 
com parla, com actua aquest senyor, que és Woody 
Allen. Woody Allen diu: «No he trobat una forma mi-
llor que la vellesa per a no morir jove.» És propi del 
Woody Allen, però està bé, jo crec que està bé per-
què realment és una manera irònica però en positiu, de 
dir, escolti’m he arribat a aquesta edat i per tant qui-
na sort he tingut perquè altres s’han quedat pel camí. 
I després, sempre els dono les estadístiques de quants 
homes i quantes dones hi ha a Catalunya, i aquest any 
he demanat les dades a l’Idescat, que són dades avan-
çades, fetes a posteriori del darrer cens, que va ser el 
2011, a Catalunya som 7.486.000 habitants, homes i 
dones, dels quals, 749.815 són dones i 554.187 són ho-
mes, a partir dels 65 anys. O sigui, de 65 anys en en-
davant, fins arribar als 100, o als 101 o als 102, el deu 
per cent són dones, el set per cent són homes. La qual 
cosa vol dir, senyores, que amb això seguim guanyant, 
i ja és important, perquè no en tot guanyem, o en qua-
si tot no guanyem.

En el cas de l’esperança de vida, encara més, clar, va 
lligat a allò altre, i l’esperança de vida, la mitjana, ara, 
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any 2013, està en 82 anys. Els homes, en 79, i les do-
nes, 85. Déu n’hi do!, sis anys més. I això es nota aquí, 
perquè quan jo he comptat 146 he comptat quants ho-
mes i quantes dones hi ha, doncs ho tinc aquí, i a veu-
re si ho trobo..., 85 dones i 61 homes, la qual cosa sig-
nifica que, és clar, això és un reflex de la realitat, i és 
un reflex de la societat, per tant, aquí, la veu de les do-
nes s’ha de sentir forta, ja no dic més forta, però forta, 
perquè son el 50 per cent de la població, i per tant, si 
fins fa vint anys o trenta anys enrere se sentia sobretot 
la veu dels homes, ara cada vegada més l’hem de sen-
tir igual, homes i dones, i dic igual, eh? perquè és molt 
important parlar de les experiències d’uns i d’altres, 
perquè són diferents, i quan sumes, i sumes els talents 
dels dos, tenim una societat molt més rica, i això és el 
que hem de fer.

I ja acabo, eh?, acabo perquè sempre m’allargo una mi-
ca més del que voldria, i acabo recordant el moment 
que estem vivint, el moment històric que estem vivint, 
i acabo recordant que estem a un any just del tricen-
tenari del 1714, i des de les institucions, la Generali-
tat, l’Ajuntament, s’estan fent actes celebrant sobretot 
la memòria d’aquests tres-cents anys. Jo vaig anar fa 
poques setmanes a la inauguració del nou Mercat del 
Born, que és un centre cultural, que és un centre que ex-
plica en una part d’aquest centre la història del barri de 
la Ribera, de l’antic barri de la Ribera, que va ser des-
truït el 1714, o bé que el dia de la Mercè aquí, al Parc de 
la Ciutadella, i a la façana del Parlament de Catalunya, 
es va visualitzar un..., com un..., no dic una pel·lícula 
perquè era molt curt, però..., una manera d’escenificar 
el que el 1714 o a partir del 1714 hi havia en aquest 
Parc de la Ciutadella, on quan l’Onze de Setembre es 
va celebrar la Diada Nacional de Catalunya, i el 10,  
amb motiu de la festa nacional de Catalunya, cada any, 
des del Parlament, celebrem aquesta diada atorgant les 
medalles d’honor.

I aquest any, les medalles d’honor es van donar a tres 
dones, a tres dones per la seva trajectòria, per la se-
va trajectòria cultural, gastronòmica: la Carme Rus-

calleda, la científica, l’Anna Veiga, la primera biòlo-
ga..., la biòloga que va fer possible el primer nen, en 
aquest cas nena proveta, fa trenta anys, per tant Déu 
n’hi do..., ara, va dir que hi havia milers de nens pro-
veta, però, en canvi, l’any..., fa trenta anys va ser el 
primer nen proveta, i la Núria Gispert –que no té res 
a veure amb mi, això ja ho vaig avisar–, que era acti-
vista social, que va treballar a l’Ajuntament de Barce-
lona, al districte de Sant Andreu, i va ser presidenta 
de Càritas. A totes tres, per la seva trajectòria i pels 
valors de la seva trajectòria que podien traslladar-se 
a la societat. Com vostès saben, i ho segueixen pels 
mitjans i ho parlen, vivim un moment històric en el 
sentit de viure un procés en què molts i moltes catala-
nes i molts representants del poble de Catalunya tre-
ballen per aconseguir un futur millor per a Catalunya, 
un futur millor que comenci a través d’una consulta, 
una consulta que permeti que el poble de Catalunya 
decideixi el seu futur en llibertat... En això és en el 
que s’està treballant.

Si aquest futur serà un o altre és el poble de Catalu-
nya el que ho ha de decidir, però vostès, com hem dit 
tots, des del primer moment, són una gran part im-
portant del poble de Catalunya, totes les persones més 
grans de seixanta-cinc anys representen el 17 per cent 
de la població de Catalunya, la seva veu per la seva 
experiència, és molt i molt important.

Agrair-los que hagin vingut aquí un altre cop, agrair-
los, als que han vingut per primer cop, que hagin po-
gut estar amb nosaltres, agrair-los la seva feina, i els 
asseguro que en la mesura que aquesta Mesa pugui es-
coltarà i intentarà treballar sobre el que vostès han de-
manat avui.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments.)

La sessió s’aixeca a tres quarts de dues del migdia i tres 
minuts.
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