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Aurora Corral García, secretària general de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
CERTIFICO:
Que el Ple de l'Ajuntament, el nombre legal de regidors i regidores del qual és de 25, va
adoptar en sessió ordinària de data 25 de gener de 2018, per majoria absoluta dels regidors i
regidores presents ( 5 vots a favor del grup municipal CxC, 5 vots a favor del grup municipal
CP, 4 vots en contra del grup municipal d'ERC, 3 vots a favor del grup municipal C's, 2 vots
a favor del grup municipal PP, 3 abstencions del grup municipal CIU, 1 vot a favor del grup
municipal d'ICV-EUiA i 1 vot a favor del regidor no adscrit, senyor Jordi Miró) l'acord
següent:
"MOCIÓ

PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PER A LA
SENSIBILITZACIÓ I FOMENT DE LES RELACIONS INTERGENERACIONALS I
L’ADHESIÓ DE CERDANYOLA A LA XARXA DE CIUTATS AMIGABLES AMB
LES PERSONES GRANS
Atès que actualment hi ha a la ciutat aproximadament més de 10.000 persones majors de 65
anys, i que atès que en els propers anys l’augment de l’esperança de vida, així com per la
pròpia piràmide de població, aquest sector de la societat es veurà incrementat sustancialment.
En definitiva, el maltracte de les persones grans només es podrà prevenir de forma eficaç si es
desenvolupa una cultura que afavoreixi la solidaritat intergeneracional i que rebutgi la
violència.
Atesa aquesta situació i tenint en compte l’existència del Projecte Xarxa Municipal de Ciutats
i Comunitats Amigables amb la Gent Gran, impulsat per la Organització Mundial de la Salut
(OMS) amb l’objectiu de dissenyar i crear serveis i espais que facilitin l’envelliment actiu i
saludable. Aquest Projecte sorgeix com a resposta de la OMS al progressiu envelliment de la
població mundial i el procés d’urbanització, destinat a crear entorns i serveis que promoguin i
facilitin un envelliment actiu i saludable, per ajudar en les ciutats i pobles a aprofitar al
màxim tot el potencial que ofereixen les persones grans.
Atès que aquest projecte adopta com a marc conceptual el paradigma de l’envelliment actiu i
saludable i inclou en tot el procés la participació activa de les persones grans, tenint en
compte sempre les seves necessitats, percepcions i propostes al llarg de tot el procés d’anàlisi
i millora del municipi.
Atès que una ciutat amigable és una ciutat dissenyada per a totes les edats perquè
l’envelliment actiu és un procés que dura tota la vida i per tant els seus beneficis incideixen
en total la població.
Atès que en una ciutat amigable amb la gent gran, les polítiques, els serveis, els entorns i les
estructures recolzen i faciliten l’envelliment actiu de les persones a través de factors que
afavoreixen la salut, la participació i la seguretat en la vida de les persones.
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Atès que una ciutat amigable reconeix la diversitat entre les persones grans, promou la
inclusió i influeix en totes les àrees de la vida a la comunitat. Un entorn amigable amb la gent
gran reorganitza les seves estructures i serveis perquè siguin accessibles i adaptades a les
diferents necessitats i capacitats dels individus fomentant la seva participació.
Atenent també que segons un estudi encarregat per la Unió de Pensionistes, en el nostre país
un 7% dels majors de 65 anys pateixen algun tipus d’abús, dades que la OMS augmenta al
10% a nivell mundial, i que tal i com recull en la seva síntesi el Consell Assessor de la Gent
Gran: “La primera passa és la sensibilització de la ciutadania amb les persones grans i on
l’educació de valors des de l’etapa escolar pot eradicar els estereotips sobre la vellesa”. El
maltractament a les persones grans és un problema universal. Les investigacions realitzades
fins ara demostren la seva prevalència, tant en el món desenvolupat com en els països en
desenvolupament. En ambdós casos, l’agressor acostuma a ser un conegut de la víctima, i és
dintre del context familiar i/o en la unitat on es proveeixen les cures, on succeeixen la majoria
dels casos de maltractament.
Atès que el bon tracte amb els nostres majors implica una manera de fer i una cultura que es
basa en el respecte envers aquest col·lectiu d’edat i que segons la Declaració de Toronto per a
la Prevenció Global del Maltractament de les Persones Grans, per a poder prevenir el
maltractament envers les persones grans és important la “Solidaritat intergeneracional” i el
rebuig a la violència. Davant d’aquests fets, és fonamental l’educació i la diseminació de la
informació, tant en el formal educatiu com a través dels mitjans de comunicació per a
combatre els estigmes, abordar tabús i ajudar a eliminar els estereotips negatius sobre la
vellesa.
Atès que els tallers intergeneracionals permeten que les persones grans es relacionin i
incrementin els seus vincles amb joves i nens de diferents edats mitjançant diferents activitats
conjuntes; un fet que, sens dubte, contribueix a incrementar el sentiment d’utilitat de les
persones grans i aconseguir que les relacions entre persones de diferents edats incrementin els
seus vincles mutus.
El Ple ACORDA
Primer.- INICIAR els tràmits necessaris per a sol·licitar l’adhesió de la ciutat de Cerdanyola
del Vallès a la Xarxa de Ciutats Amigables amb les persones grans, i començar la seva
implantació a la nostra ciutat.
Segon.- INSTAR l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès a que desenvolupi una campanya
de sensibilització per al conjunt de la ciutadania amb l’objectiu de fomentar la importància de
les relacions intergeneracionals a la ciutat i la importància que cada dia és més visible i
important dintre de la nostra societat.
Tercer.- FOMENTAR I POTENCIAR el compromís de promoure la participació de les
persones grans en totes les etapes d’aquest procés, és a dir, en el diagnòstic inicial de la
situació, elaboració d’un pla d’acció, la seva implementació i avaluació del compliment
d’objectius, promovent i creant tallers intergeneracionals dintre dels espais adequats per això.

Quart.- BUSCAR nous espais destinats a la socialització de les nostres persones grans,
d’acord amb el nombre i necessitats creixents a la nostra població, tenint en compte les
associacions del sector per a la seva major implicació en tots aquells àmbits relacionats i que
puguin tenir un paper destacat.
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Cinquè.- DONAR TRASLLAT d’aquesta moció al Consell Escolar Municipal, al Consell
de la Gent Gran, a les AMPAS i centres educatius de la nostra localitat, així com a les
associacions de persones grans de la nostra ciutat i a les associacions de veïns. "
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I perquè així consti als efectes oportuns es lliura aquest certificat, amb l'advertiment que
determina l'article 206 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals vigent, per ordre i amb el vist-i-plau del senyor Alcalde de l’Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès.

La Secretària General

Vist i plau
L’Alcalde,

Aurora Corral García

Carles Escolà Sánchez

