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MEMÒRIA d’ACTIVITATS 2011
Campanya de recollida d'aliments
La FATEC va endegar de nou una campanya solidària de recollida d’aliments per a
les persones més necessitades.
30è aniversari del casal Sant Miquel Arcàngel d’ Alcoletge
Hem col·laborat i participat en aquest esdeveniment i, per acabar, es va celebrar un
dinar de germanor.
Presentació del llibre Ciutadania i inclusió social
Vam assistir a la conferència sobre el Tercer Sector i les polítiques públiques d’acció
social.
Compareixença al Parlament
En vam tenir una, amb una sessió presidida per l’exconsellera Carme Capdevila, i a
continuació el conseller Josep Cleries va presentar el programa de la legislatura.
Ple del Consell Estatal de Persones Grans
Va reunir-se a la seu de l'IMSERSO, presidit per la ministra de Sanitat, Política Social
i Igualtat, Leire Pajín. En la seva presentació, va anunciar una sèrie de jornades que
tractaran diversos temes i que, a l’últim trimestre de l'any, se’n faran unes
d’envelliment actiu.
A la seu de l’IES Francesc Ribalta de Solsona, es va realitzar una trobada amb els
estudiants de tècnics en cures auxiliars d’infermeria. Es va parlar sobre l’envelliment
actiu i les principals patologies dels discapacitats en les persones grans i la seva
prevenció, així com de la síndrome del burnout (estar “cremat”) en els cuidadors
sociosanitaris i de la síndrome de fatiga per compassió (excés d’empatia).
La gent gran als mitjans de comunicació
La Fatec va organitzar, juntament amb la col·laboració del Fòrum d’Entitats de
persones usuàries de l’audiovisual i del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC)
la Jornada del dret d'accés i de participació als mitjans de comunicació audiovisual.
Es van treure conclusions com el fet que cal prosseguir implicant-nos per poder
arribar a gestionar-hi el dret d’accés.
Jornada del DRET d’ACCÉS i de PARTICIPACIÓ als MITJANS DE
COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL
16 de febrer de 2011
Algunes conclusions recollides de les intervencions del ponent, dels diversos experts
i dels participants en els debats:
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• Els mitjans audiovisuals són un servei públic, ja siguin d’iniciativa i gestió
pública o privada.
• El servei públic comporta el dret d’accés i de participació.
• La Constitució Espanyola i les lleis estatals i de Catalunya de l’audiovisual
recullen aquests drets, però de manera ambigua. Calen normatives legals
que comportin concrecions i polítiques actives.
• El desenvolupament d’aquests drets va lligat a la qualitat democràtica.
• Es parla de grups significatius de la societat organitzada. La FATEC pretén
ser considerada com a significativa, ja que som representatius de molta
gent i sectors socials, i se’ns hi considera com a referents.
• Els mitjans audiovisuals públics han d’aportar suport de producció als
grups significatius que hi tinguin accés.
VI Jornades de CIÈNCIA I ENVELLIMENT
16 de novembre de 2011 (de 16 a 19.45 hores)
A la seu de la residència d’Investigadors del CSIC - Generalitat de Catalunya
ÚS I ABÚS DELS MEDICAMENTS
Ponències introductòries:
1. Situació de la recerca i de la indústria quimicofarmacèutica a Catalunya.
L’evolució dels medicaments en els darrers trenta anys
J. Oriol Bulbena Moreu, doctor en ciències químiques i en química terapèutica,
diplomat en farmacologia. Investigador de l’Institut d’Investigacions Biomèdiques de
Barcelona del CSIC-IDIBAPS.
2. Visió des de la indústria farmacèutica a Catalunya
M. Teresa Aguilera de la Fuente, metgessa, gerent mèdic de marques clau
i desenvolupament de negoci del laboratori Sanofi-Aventis.
Primer debat:
Debat i intervencions dels participants a la Jornada
Gabinet audioprotèsic Macsony de Barcelona
El dimecres 23 de febrer, s’hi va celebrar una xerrada sobre les interrelacions dels
problemes auditius i la neurologia, a càrrec de la Dra. Tresserra, que és neuròloga i
geriatra, ha estat directora general de l’ICAS i ha portat la direcció científica
d’importants programes socials. Hi van assistir personatges rellevants del panorama
políticosocial, així com de la Fatec: R. Tubella, responsable de màrqueting i
recursos, i J. Esquiroz, del Departament d'Imatge i Comunicació, o J. Ruesga,
director provincial de MUFACE a Catalunya.
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Curs de reanimació cardiopulmonar
La Fatec, conscienciada que el 50% de les defuncions d’adults es deu a malalties
cardiovasculars i que, d’aquestes, almenys el 40% són morts que es podrien haver
evitat, sobrevivint amb una adequada reanimació cardiopulmonar iniciada abans dels
4 minuts de produir-se. La FATEC va organitzar el 25 de febrer de 2011, una jornada
de formació i reciclatge en reanimació cardiopulmonar (RCP) bàsica per a voluntaris
col·laboradors i el seu personal.
Amb la col·laboració de la Dra. Pilar Sierra (Fundació Puigvert) com a membre
expert en formació i reanimació del CCR (Consell Català de Ressuscitació), el Dr.
Eduardo Rojas, com a instructor del curs de suport vital bàsic (SVB) que amb el
suport i l’aportació del laboratori GlaxoSmithKline (GSK) del material didàctic, va ser
possible la realització d’aquesta jornada a la nostra seu.
L’objectiu del curs és aprendre a diagnosticar una parada cardiorespiratòria, adquirir
els coneixements teòrics i les habilitats necessàries (ventilació, reanimació cardíaca,
utilització del desfibril·lador DEA) per actuar en aquestes situacions i les maniobres
de recuperació durant un ofegament, ennuegament o mobilització del casc en els
accidents de moto, mentre arriben els serveis d’emergències.
Prevenció de riscos en la gent gran
La Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya (Fatec), amb la
col·laboració de les oficines de Relació amb la Comunitat, les unitats regionals i la
Unitat Central de Proximitat i Atenció al Ciutadà de la Policia de la Generalitat –
Mossos d’Esquadra, desenvolupa unes jornades de prevenció de riscos i consells de
seguretat a persones grans, adreçats a elles i és interessant la participació de la
ciutadania en general; també s’han fet curos per a cuidadors familiars, a Ripoll i a la
Seu d’Urgell.
Reunió amb personal de l'Ajuntament de Barcelona
El 9 de març de 2011, va visitar-nos Bernardo Fernández, comissionat de l’Alcaldia
per a temes de gent gran. Es reuní amb Mario Cugat, Francesc Fernández, Àngel
Sánchez i Enric Ollé, i durant la sessió es treballà amb detall el nostre document de
propostes. Es tracta d'un document de millores i actuacions, enviat a tots els grups
municipals de l’Ajuntament, per tal que les considerin de cara als seus programes
per a les properes eleccions municipals.
Consell Estatal de Persones Grans
El 10 de març de 2011, a la sala de direcció de l'IMSERSO, van reunir-se el nous
components del Grup de Treball de Comunicació. Una vegada elegits el coordinador,
Jaime Moreno Monjas, i el secretari, Jacob Serfaty, es va repassar tot el que va
quedar pendent del passat mandat del Consell i s’arribà a la conclusió que s'havia de
rescatar tot el que no va ser possible portar a terme.
Va fer-se molt evident la posada en marxa d'una plana web expressa per al Consell,
de manera separada de la web de l'IMSERSO, tot i assegurant que pugui ser
accessible des de la web de l'IMSERSO i la del CSIC.
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En la reunió, també es va comentar el tractament que fan els mitjans de comunicació
sobre la gent gran.
Xerrada de la Fatec a la Universitat de Barcelona
Durant el mes d'abril, vam ser convidats per la Facultat de Medicina de la
Universitat de Barcelona (UB) a participar en el cicle de xerrades Altres mirades
al Món, que aquesta Facultat ofereix als estudiants.
La proposta de participació, al contactar amb la nostra entitat era, dintre del tema
gent gran, donar a conèixer què és la Fatec, què fa, les activitats que realitza i les
àrees on treballa. També es van interessar pels projectes intergeneracionals i de
voluntariat, tot i estar oberts a qualsevol altre tema que hi consideréssim oportú.
Visita a la Capitania General de Barcelona
El 8 d’abril de 2011, invitats pel coronel Tarragona, president, i el tinent coronel
Domínguez, de la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas, entitat
federada, els membres de la Junta Directiva i voluntaris de la Fatec, juntament amb
membres de la Hermandad, visitaren la Capitania General.
XXVIII Assemblea General, a Mollerussa
El dijous, 14 d’abril de 2011, vam celebrar a la sala d’actes de la Societat Recreativa
Cultural l’Amistat de Mollerussa, coneguda com a Teatre l’Amistat, la XXVIII
Assemblea General ordinària, amb el lema Un nou temps: la Fatec accepta el repte.
Hi assistiren delegats, membres de casals i entitats federades, al voltant d’unes 400
persones. Fou presidida per les següents personalitats:
•

Josep Lluís Cleries, conseller de Benestar i Família.

•

Marc Solsona, alcalde de Mollerussa.

•

Mario Cugat, president de la Fatec,

L'acte inaugural es va iniciar a les 10 del matí, amb el parlament de l’alcalde de
Mollerussa, Marc Solsona, el qual va agrair l’elecció de la capital del Pla d’Urgell com
a seu de l’Assemblea, encoratjant-nos a seguir treballant per la societat des de
l’associacionisme actiu.
Posteriorment, el president presentà un resum dels reptes de present i de futur de la
Fatec i, a continuació, el conseller de Benestar i Família, Josep M. Cleries, va parlar
de les gestions de la Generalitat perquè el Govern de l’Estat compleixi els acords de
millora de les pensions de viduïtat i del compromís per al desenvolupament de la Llei
de la dependència, per convertir-la en la Llei de l’autonomia personal, paraules amb
les quals quedà inaugurada oficialment l’Assemblea.
Contacte amb la Universitat de Rio Grande do Sul (Brasil)
El 28 d’abril de 2011, va visitar-nos Rosane Kist, treballadora social i alumna de la
PUCRGS (Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul), que està
preparant la tesi doctoral a la UB, sobre el tema de les persones grans.
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Es va entrevistar amb Mario Cugat, que l’informà de la situació de les persones
grans al nostre país, les seves particularitats, mancances i actuacions per resoldreles i tot el treball que fem per promoure que el sector de persones grans trobi el seu
rol social definitiu, en el si de la societat amb normalitat, les gestions davant els
poders públics sobre molta diversitat d’assumptes i la prospecció del futur d’aquest
sector social.
X Trobada de puntaires
El 30 d’abril, vam organitzar per desè any consecutiu la Trobada de puntaires, a la
plaça de la Sagrada Família. Com cada any, s’hi apuntaren moltes organitzacions i
casals que fan puntes de coixí, principalment de Barcelona i alguna població
propera. En total, van participar-hi 40 entitats amb unes 400 persones.
Assistència a l’Assemblea General d’Age Platform
Els dies 12 i 13 de maig, es va celebrar, a Brussel·les, l'Assemblea General 2011
d'AGE Platform Europe i el X Aniversari de la seva constitució. AGE està formada
per 163 entitats: 137 de membres socis i 25 d’observadors, com la Fatec. A més,
AGE és present a 28 països, 29 si hi comptem Catalunya.
Ple del Consell Estatal de les Persones Grans
El 31 de maig de 2011, es va celebrar aquest Ple, a la seu de l’IMSERSO. Com a
intervenció principal, hi va haver la informació sobre la reforma del Sistema Públic de
les Pensions que va fornir el secretari d’Estat de la Seguretat Social del Ministeri de
Treball i Immigració.
Diada a Sant Joan de les Abadesses
El casal d’aquesta localitat va celebrar la seva diada anual el 5 de juny de 2011, amb
actes diversos i es van cloure amb un dinar al restaurant La Teuleria, amb
l’assistència de 122 socis. Invitats per la seva Junta, van ser-hi presents Mario Cugat
i Josep M. Abella, responsable de la nostra xarxa territorial.
Converses amb diputats catalans
En el marc de les converses que, regularment i des de fa anys, anem tenint amb
diputats del Parlament de Catalunya i del Congrés de Diputats, ens hem reunit amb
Carles Campuzano (CDC), Dolors Montserrat (PP) i Isabel López Chamosa
(PSC). A més, també s'ha realitzat una trobada amb Carme Capdevila (ERC).
Jornades de l’Arc Llatí
Els dies 16 i 17 de juny de 2011, a Palma de Mallorca, a la seu de CaixaForum, es
van organitzar les II Jornades Intergeneracionals per tractar temes relacionats amb
l'envelliment actiu i les relacions intergeneracionals. Arc Llatí és un espai de
cooperació entre governs territorials del voltant de la Mediterrània.
Premi intergeneracional Interage
Arc Llatí, en l’espai de cooperació entre col·lectivitats territorials del Mediterrani, va
convocar un concurs d’àmbit intergeneracional, al qual ens vam presentar, mitjançant
un treball titulat: Avi/àvia, aporta’ns a l’escola el teu saber, que ha obtingut el premi a
la innovació.
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Tecnologies mòbils i envelliment actiu
Amb el suport de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), aquesta xarxa ha
organitzat aquesta primera trobada. L'entitat va ser creada per 5 persones: 3 de
canadenques, una de catalana i una de Malàisia. El Govern del Canadà,
subvenciona aquesta xarxa.
Reunió amb Edat & Vida
El 12 de juliol de 2011, ens varen visitar Higini Raventós i Albert Vergés, president i
director general, respectivament, de la Fundació EDAT & VIDA per reunir-se amb
membres de la Junta Directiva i voluntaris, i signar un conveni de col·laboració entre
ambdues entitats.
VI Ple de l'experiència, al Parlament de Catalunya
El passat 3 d'octubre, es va celebrar al Parlament de Catalunya el 6è. Ple de
l’experiència. Va ser presidit per Núria de Gispert, presidenta del Parlament, qui obrí
l'acte amb unes paraules de benvinguda, amb l’hemicicle quasi ple.
Jornades de treball de la FATEC, a Barcelona
Els dies 4 i 5 d’octubre, es van celebrar a la nostra seu les jornades de treball.
Aquest any, les hem organitzat a les nostres instal·lacions, per tal de reduir costos i
facilitar l’assistència de totes les persones que hi estan vinculades.
Es va treballar amb els programes a seguir, a més de proposar quins nous projectes
es llançaran durant l’any vinent, seguint l’actualitat del sector, que marca les
directrius i trajectòries que cal portar a terme.
Cal destacar-hi les reflexions generals que es van treballar en conjunt, a més dels
posicionaments davant la difícil situació actual de la nostra societat, per acabar amb
unes conclusions que recollien els acords i les propostes dintre de la reunió plenària.

Dolors Abella i Monreal
Gerent
Barcelona, 30 de novembre de 2011
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