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A escala mundial, cada segon dues persones compleixen 60 anys, la qual cosa suposa que
anualment hi ha quasi 58 milions de persones que arriben als 60 anys.
Actualment 1 de cada 9 persones té 60 anys o més, i les projeccions indiquen que l'any
2050 hi haurà més persones de més de 60 anys que xiquets de menys de 15 anys. Per tant,
l'envelliment de la població és un fenomen que ja no pot ser ignorat. Serem 200 milions de
persones en 2050.
Els canvis demogràfics que estem vivint en tots els països del món plantegen nous reptes
socials, ja que a l'èxit que suposa l'augment de l'esperança de vida, cal afegir-li les
oportunitats de viure bé i dignament en totes les etapes de la vida. Les dades ens diuen que
a mesura que la població envellisca, un nombre cada vegada major de persones patiran
discriminació per edat. De manera que, o bé aconseguim que la societat considere aqueixa
discriminació inacceptable, que les legislacions prohiban el tracte
desigual, i que les polítiques públiques protegisquen a els majors, o
el nombre de persones que pateixen discriminació i violència es
incrementarà inevitablement.
Davant aquestes possibles situacions és important conéixer la
resposta del Dret Internacional i el Dret Nacional quant al tema
de discriminació cap als majors i la necessitat de protegir
adequadament els seus drets. Encara que les persones majors
no són un grup homogeni, i els desafiaments que plantegen la
protecció dels seus drets són diferents segons múltiples
circumstàncies, cada vegada més persones opinen que sense
un règim de protecció específic, el fenomen de la
discriminació contra les persones majors no pot ser abordat
correctament, amb garanties de èxit.

Des dels anys huitanta, en el marc de les Nacions Unides es vénen impulsant accions
dirigides a promocionar l'envelliment actiu i les polítiques de protecció de les persones
majors. La fita que va donar començament a aquest procés va ser la I Assemblea Mundial
sobre Envelliment, que va tindre lloc a Viena, en 1982, i que va donar lloc al “Pla d'Acció
Internacional sobre Envelliment”. A partir de llavors s'han vingut produint altres
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intervencions, cada vegada més centrades en els drets dels majors i les accions que han
d'adoptar-se per a protegir-los i fer-los efectius. Així, en 1991 l'Assemblea General de
Nacions Unides va aprovar els “Principis de les persones majors” (Cap de bestiar.46/91),
entre els quals incorporava la independència i capacitats funcionals (dret a tindre accés a
ingressos, habitatge, aliments, medicaments, formació…); la participació (en la vida social i
política); les cures i el benestar (atenció a la salut i serveis socials); i la dignitat i seguretat
(no estar subjectes a explotació, maltractaments, etc.). En 1992 es va declarar “Any
Internacional de les Persones d'Edat (Cap a una societat per a totes les edats)”. I en 2002 es
va celebrar a Madrid la II Assemblea Mundial sobre l'Envelliment, que va donar lloc a un
“Pla d'Acció Internacional sobre Envelliment”.
En els anys posteriors es va continuar treballant, però fins a 2010 es pot parlar d'un any
crucial, perquè va anar llavors quan l'Assemblea va decidir la creació d'un Grup de Treball
de Composició Oberta (on poden participar tots els Estats membres de l'ONU), amb el
propòsit, es va dir, de:

“augmentar la protecció dels drets humans de les persones d'edat,
examinant el marc internacional vigent en matèria de drets humans de les
persones d'edat, i determinant les seues possibles deficiències i la millor
forma d'esmenar-les, fins i tot amb l'estudi, si correspon, de la viabilitat de
nous instruments i mesures”.
És a dir, amb la creació del grup s'obri un nou camp de debat,
oficial i plural, que parteix de la necessitat de protegir més i
millor els drets humans de les persones de edat. S'impulsa un
nou àmbit de treball que ha de donar lloc a
propostes

jurídiques

internacional,

en

mecanismes

el

marc

diri-gits

a

aconseguir aqueix objectiu. Tractant de
resumir aqueix procés d'atenció a les
persones majors que co-mença en els
anys huitanta, podríem dir que en l'ONU,
fins a 2010, es va dur a terme un treball
creixent de promoció de les polítiques
d'envelliment actiu i de protecció dels
drets de les persones majors, i que és a
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partir de 2010 quan, amb les dades a la mà
i la convicció que és imprescindible
avançar més ràpid, es dóna un impuls més compromés amb aqueix procés.
A la fi de 2012, una nova Resolució de l'Assemblea General (Res.67/139) ha impulsat de
manera decidida la necessitat d'elaborar un Projecte de Convenció Internacional de la Carta
dels Drets de les Persones Majors. Una Convenció ajudaria a proporcionar una atenció
completa al major, garantint la implementació i seguiment dels seus drets.
El propòsit d'un nou instrument jurídic internacional dels drets humans, per tant ha de ser
promoure, protegir i assegurar la dignitat dels majors, i perquè això siga possible ha de
garantir-los el gaudi ple i igualitari de tots els drets humans i les llibertats fonamentals.
Tindre informació i conéixer els drets; descriure i saber definir els maltractaments és el
millor medie per a previndre'ls i evitar-los. No es pot defensar i, molt menys tractar, allò que
es desconeix.

Urgeix per tant fomentar debats i experiències per a promoure aquest marc internacional de
protecció dels drets humans de les persones majors i al mateix temps oferir respostes des
del propi col·lectiu perquè els governs, les administracions públiques, les institucions i la
societat en general desenvolupe polítiques i estratègies que permeten viure adequadament
en aquesta societat intergeneracional que ens tocarà viure en aquest nou segle.
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PRIMERA EDICIÓ
El Fòrum Internacional sobre Persones Majors: Viure més i viure millor va dur a terme la
seua primera edició al setembre de 2017 a Pamplona, Espanya. Aquesta primera edició va
aconseguir un impacte positiu en matèria dels drets humans de les persones majors tant en
l'àmbit social com en el de polítiques públiques.
L'esdeveniment va reunir grans experts nacionals i internacionals en demografia, en
medicina i drets humans que van participar amb intervencions relacionades drets de la
ciutadania, drets de les persones majors, revolució demogràfica o el bon tracte. Al mateix
van assistir més de 300 persones amb un alt valor qualitatiu, la qual cosa va fer que es
generaren interessants debats entorn de cadascuna de les quatre taules redones.
D'altra banda, un dels grans èxits d'aquesta primera edició va ser la capacitat per a
conscienciar a la població i a les institucions de la necessitat i urgència de prestar la
deguda atenció a les persones majors tenint en compte la seua diversitat i les necessitats i
reptes que els planteja la vida actual, tot això des de la perspectiva dels drets humans.
Així mateix, el Govern de
Navarra va donar a
conéixer el seu Pla d'Acció
Social de E n v e j e c i m i
e n t o i s e va finalitzar
amb la lectura de la Carta
Navarresa pels Drets de
les Persones Majors.
Donat l'èxit de la primera
edició del Fòrum, durant
2018 se celebrarà la II
edició a València el dia 25
de setembre en el museu
MuVIM.

Vivir más y vivir mejor

OBJECTIUS DE LA JORNADA
Debatre i reflexionar sobre la situació actual dels drets de les persones majors i
l'envelliment en el segle XXI.
Formar, conscienciar i sensibilitzar a la societat i als mitjans de comunicació sobre els
drets de les persones majors i la seua situació actual a tot el món.
Contribuir a l'apoderament social de les persones majors i de les entitats involucrades en
el tracte i cura d'aquest col·lectiu.
Fomentar una cultura social de respecte i bon tracte a les persones majors.
Exposar els continguts d'una futura Convenció Internacional de Nacions Unides sobre els
Drets de les Persones Majors.
Implicar la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat
Valenciana i altres actors locals en estratègies i accions per a la defensa dels drets
humans de les persones majors.

DESTINATARIS
Personal usuari i tècnics dels centres de persones majors.
Professionals de diferents àmbits relacionats amb les persones majors
(personal sanitari, gerontologia, Treball Social, Educació Social, Sociologia,
Dret, etc.)
Entitats del Tercer Sector
Mitjans de Comunicacions locals, nacionals i especialitzats.

DURADA
L'esdeveniment tindrà una durada d'una jornada completa, en horari de matí i vesprada.
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Programa
II FÒRUM INTERNACIONAL SOBRE ELS DRETS DE
LES PERSONES MAJORS
Vivir más y vivir mejor
8.30 – 9.00

ACREDITACIÓ I RECOLLIDA DE DOCUMENTACIÓ

9.00 – 10.00

INAUGURACIÓ OFICIAL

Carmen Montón. Ministra de Sanitat, Consum i Serveis
Socials.
(Per Confirmar)
Mónica Oltra. Vicepresidenta i Consellera de Polítiques
Inclusives.
Generalitat Valenciana.
Joan Ribó. Alcalde de València.
Vicenta Mestre. Rectora Universitat de València.
Marc Simón. Subdirector General de la Fundació Bancària “la
Caixa”.
Isabel María Martínez Lozano. Presidenta de la Fundació
HelpAge
International España.
10.00 – 11.00

ELS DRETS DE LES PERSONES MAJORS EN EL MUNDO: CAP A
UNA CONVENCIÓ DELS DRETS HUMANS DE LES PERSONES
MAJORS

Alex Kalache. Expert en envelliment. Ex-director del Programa
Mundial d'Envelliment de l'OMS. Líder ciutats amigues de
els
majors.
Bridget Sleap. Consellera sènior de Drets d'HelpAge
International.
Modera: Loles Díaz Aledo. Periodista. Secretària General de
la Fundació
HelpAge International España.
11–11.30h

CAFÉ NETWORKING
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11.30 – 13.00

LA DISCRIMINACIÓ PER RAÓ D'EDAT: ESTRATÈGIES PER A LA SEUA
ERRADICACIÓ

Belén Cardona. Catedràtica de Dret Laboral. Universitat de
València.
Jaime Cabeza. Professor de Ciència Jurídica. Universitat de Vigo.
Mª Emilia Casas. Catedràtica de Dret del Treball. Ex- Presidenta
del Tribunal Constitucional. (Per confirmar)
Modera: Fernando Flores. Professor de Dret Constitucional UV.
Expert en Drets Humans.
13.00 – 14.30

LA REVOLUCIÓ DEMOGRÀFICA

Joan Romero González. Catedràtic de Geografia Humana.
Universitat de
València.
Mariano Sánchez Martínez. Director de
Càtedra Macrosad d'Estudis.
Intergeneracionals de la Universitat de Granada.

la

Pilar Rodríguez. Presidenta de la Fundació Pilars per a
l'Autonomia Personal.
Capitolina Díaz. Catedràtica de Sociologia. Universitat de
València.
Modera: Rosa María Calaf. Periodista.
14.30 – 16.00

MENJAR (LLIURE)

16.00 - 17.30

ÈTICA I CURES: EL DRET I EL DEURE DEL BON TRACTE

Marije Goikoetxea. Professora de la Universitat de Deusto.
Antonio Ariño. Catedràtic de Sociologia. Universitat de València.
Mayte Sancho. Directora Científica. Fundació MATIA.
Cristina Segura. Directora Programa de Majors. Fundació
Bancària
“la Caixa”.
Modera: Ximo Ferrandis. Periodista.
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17.30 - 18.00

PRESENTACIÓ DE LES LÍNIES ESTRATÈGIQUES DE LA
CONSELLERIA DE
IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES: MAJORS I ENVELLIMENT
ACTIU

Mercé Martínez i Llopis. Directora General de Serveis
Socials i Persones en Situació de Dependència.
18.00

ADOPCIÓ I LECTURA DE LA “CARTA DE VALÈNCIA SOBRE

DRETS HUMANS I BON TRACTE A LES PERSONES MAJORS”

Sagrament Pinazo-Hernandis. Presidenta de la Societat Valenciana
de Geriatria
i Gerontologia i Vicepresidenta de la SEGG
18.15

CLAUSURA

Ximo Puig. President Generalitat Valenciana.

