
 

MANIFEST EN CONTRA DE LA 

DISCRIMINACIÓ A LES PERSONES PER 

LA SEVA EDAT 
 
 
 
 

L’actual crisi provocada per la Covid-19, ha deixat constància i ha fet 

palesa la discriminació i exclusió de les persones segons la seva edat. 

Aquest tipus d’exclusió és el que s’anomena Edadisme. 

Estem davant d’una discriminació i de la construcció d’uns prejudicis 

que no tenen en compte la persona, les seves habilitats, competències.... 

que no donen valor a la seva història de vida. 
 
Es formen estereotips que pretenen generalitzar tota una etapa de la vida, 

homogeneïtzant limitacions del conjunt d’un col·lectiu. Se’ls acusa 

d’incapacitat únicament per la seva edat, pateixen estigmatització i 

ostracisme, justificant actituds i comentaris en la seva contra. 

Es dirigeixen a les persones grans en termes pejoratius, menyspreant amb 

qualificatius negatius la vellesa i la seva imatge i adjudicant clixés no 

justificats. 

Desenvolupant sentiments, creences o conductes negatives cap a les 

persones en funció del grup edat al que pertanyen, condemnant aquest 



col·lectiu a la invisibilitat absoluta i a la pèrdua dels seus drets 

fonamentals. 

Per això, el compromís de totes les persones que formen part del Grup 

#AmbaixadorsdelBonTracte és adaptar conductes i accions basades en 

el “bon tracte”, en la construcció de dinàmiques relacionals de respecte i 

comprensió. Treballar els 365 dies oferint eines per una visió positiva de 

la vellesa i ens comprometem a: 

- Tenir en compte els reptes que presenta la societat per les persones 

grans. 

- Preparar a la societat per donar cabuda a la transformació de la 
població. 

- Promoure una imatge positiva, acompanyant i recolzant en la etapa de 
la vellesa. 

- Ampliar el coneixement de la vellesa actual per tal d’eliminar 

prejudicis, amb un sistema educatiu que proporcioni mecanismes que 

facilitin canvis. 

- Modificar actituds de professionals que treballin directament amb 

persones grans. 

- Compartir espais i experiències amb les persones grans realitzant 
activitats intergeneracionals. 

- Promoure la participació social i cultural dins de la comunitat per tal 
de que permeti l’enriquiment del conjunt d’aquestes. 



- Treballar i donar suport a polítiques que promoguin actuacions 

dirigides a les persones grans i que afavoreixin sentiments d’utilitat, 

activitat i eficàcia. 

- Organitzar actuacions que comportin un estil de vida saludable, amb 

activitats físiques i psíquiques. 

- Involucrar a les persones grans en la presa de decisions que afectin els 

seus drets i en relació a un tracte digne. 

- Construir un projecte amb i per la gent gran, col·locant al centre les 

seves necessitats, visionari, que abasteixi tots els àmbits de la seva 

vida en totes les seves dimensions: participació, mobilització, espais 

públics, transport, relacions socials i salut, relacions suport i ajuda, 

respecte, igualtat e inclusió. 

 
És per això que ens reunim i ens comprometem a fer pública la nostra 

voluntat per treballar de manera conjunta per dur a terme totes 

aquestes mesures. 

 
 

La Bisbal del Penedès, 21 de juliol del 2021 
 

#Ambaixadors del Bon Tracte 


