
Butlletí Acord Ciutadà 

Entrevista a Mary Luz Eixarch 

Presidenta de l’Associació per la Defensa de la Gent Gran (ADEGG) 

 

Aquest mes entrevistem a Mary Luz Eixarch, presidenta de l’Associació per la Defensa de la Gent Gran, 

una entitat que treballa per afavorir els interessos de les persones grans a la nostra ciutat. 

 

 

En quin moment va néixer l’Associació per 

a la Defensa de la Gent Gran? 

L’ADEGG va néixer l’any 1990, per esdevenir una 

eina precisa i eficaç a favor de la gent gran, 

col·laborant amb institucions i altres entitats, en 

tot allò que afavoreixi els interessos de les 

persones grans i fent força perquè les 

institucions ofereixin solucions als problemes 

d’aquest col·lectiu. 

A quina quins problemes volia donar 

resposta? 

L’associació vol una gent gran sana, alegre, amb 

il·lusions, que pugui gaudir de la vida. Partint 

d’aquesta premissa, el principal objectiu de 

l’ADEGG és la defensa de la gent gran i 

aconseguir una vellesa digna per a aquest 

col·lectiu, contribuint sobretot a superar la 

barrera que suposa la solitud. 

Quines són les principals activitats que 

desenvolupa? 

L’ADEGG col·labora amb activitats diverses a les 

principals festes que tenen lloc a Barcelona, com 

la Diada de l’11 de setembre, la Mercè o les 

Festes de Sant Andreu, entre d’altres. També 

organitza tallers diversos i activitats amb 

l’objectiu de contribuir a la millora del benestar 

físic i emocional de les persones grans que 

assisteixen a l’associació: sortides culturals per 

Barcelona, conferències, passejades, activitats 

de reforç de la memòria, etc. sempre amb la 

finalitat última que les persones grans surtin de 

casa i s’interrelacionin amb altres persones i 

creïn amistats i vincles entre elles. 

Quina és la situació de les persones grans 

a Barcelona? 

Tot i que encara queda molt camí per recórrer, 

Barcelona va pel bon camí en relació a la 

situació i a la qualitat de vida de les persones 

grans. Des de l’ADEGG volem contribuir encara 

més a millorar la situació de les persones grans 

a la ciutat, incidint de manera indirecta en el 

benestar de la nostra ciutat: intentem que es 

mantinguin actives i en forma perquè no es 

posin malaltes i vagin contínuament al metge. 

Ens trobem en una situació en la qual moltes 

persones grans ajuden als seus fills, no només 

cuidant als seus néts i netes quan aquests han 

d’anar a treballar, sinó també econòmicament. 

Quins reptes pendents té la ciutat de 

Barcelona en relació a aquest col·lectiu? 

La contribució de les persones grans a la ciutat 

està força reconeguda, i tot i que l’Ajuntament 

està posant molts esforços en millorar la seva 

qualitat de vida i hi està dedicant molts 

recursos, calen més ajuts i cal tenir-les més en 



compte i donar-les un major protagonisme. 

Sobre tot en els casos de pèrdua de l’habitatge. 

Des del Consell Assessor de la Gent Gran, del 

què ADEGG n’és membre, estem lluitant per 

millorar la qualitat de vida d’aquest col·lectiu i 

tot i que encara queden molts reptes pendents, 

l’Ajuntament va en una bona direcció. El fet que 

la Comissionada de Gent Gran sigui una persona 

gran ha estat un encert per part de 

l’Ajuntament, ja que s’implica molt més en els 

interessos del nostre col·lectiu i és molt propera. 

Des de l’Acord s’està impulsant el Projecte 

Tractor “Ciutadania activa i intel·ligent” 

amb l’objectiu d’incrementar la ciutadania 

compromesa amb la Barcelona Social i 

promoure una ciutadania activa per 

trencar l’aïllament de les persones grans i 

les persones dependents. L’ADEGG és una 

de les entitats que formen part del seu 

Grup d’Impuls i Seguiment. Quin paper 

juga el voluntariat a la seva entitat? 

El voluntariat juga un paper imprescindible a la 

nostra associació, ja que totes les persones que 

hi formem part i fem possible que l’ADEGG 

segueixi endavant, ho fem voluntàriament. 

I quin considera que és el valor de la tasca 

voluntària i el compromís de la gent gran a 

Barcelona? 

Totes les persones que formem part de l’ADEGG, 

i hi col·laborem de manera voluntària, som 

majors de 60 anys. El compromís ciutadà és 

fonamental per tirar endavant qualsevol projecte 

d’inclusió social. En el nostre cas, la majoria de 

persones compromeses som les pròpies 

persones grans. És important que els joves 

s’impliquin més amb aquest col·lectiu i 

considerin la importància de cuidar i valorar a la 

gent gran. 

El passat mes de febrer es va presentar el 

projecte Vincles BCN, un programa que 

busca trencar l’aïllament social de la gent 

gran mitjançant l’ús de les noves 

tecnologies. Com veu la implantació 

d’aquest projecte a la ciutat? 

El projecte Vincles BCN em va captivar. Em va 

semblar una molt bona iniciativa perquè hi ha 

moltes persones grans que viuen a la nostra 

ciutat i no poden sortir de casa, però aquesta 

eina els permetrà estar comunicats i poder viure 

més tranquil·les. També valoro positivament que 

l’Ajuntament ofereixi la tauleta gratuïta a 

aquelles persones que no se la puguin permetre, 

per tal que la seva situació econòmica no 

esdevingui una barrera afegida per poder 

accedir a aquesta eina. 

Quins missatges podríem difondre per  

promoure la participació i sensibilitzar a la 

ciutadania? 

Les nostres famílies i els més joves han de 

pensar que les persones grans necessitem 

sentir-nos estimades. I han de ser conscients del 

valor què suposa per a nosaltres una visita o 

una trucada; han de saber valorar la importància 

d’un gest tan senzill com aquest. Que no ho 

oblidin. En el cas d’aquelles persones grans que 

es troben soles, precisament el projecte Vincles 

permetrà cobrir aquest espai. Però perquè 

funcioni és important que els joves tinguin 

sensibilitat amb les persones grans. 

Per acabar, quin missatge li agradaria 

compartir amb la resta d'entitats de 

l'Acord Ciutadà? 

Ànim i a seguir treballant, que no se’ns acaba la 

vida! S’ha de pensar en viure el dia a dia i mirar 

endavant. L’ahir ja ha passat i el demà encara 

no existeix, ja vindrà. Hem de seguir treballant, 

tirar endavant i ser positius. I sobretot ajudar als 

altres. 


