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La flama de la 12a edició dels 
Special Olympics ja ha sortit 
de la Seu d’Urgell i Andorra 
la Vella, seus dels anteriors 
jocs del 2018, i després de 
travessar les capitals catala-
nes arribarà a la plaça de la 
Porxada de Granollers dime-
cres vinent a la tarda. Fins al 
diumenge 2 d’abril, uns 1.500 
esportistes amb diversitat 
intel·lectual –la majoria cata-
lans, però també d’altres de 
la resta de l’Estat i d’arreu del 
món– competiran en alguna 
de les 14 modalitats progra-
mades. Tindran el suport i 
l’escalf d’uns 300 entrenadors 
i 600 voluntaris, la força que 

assegura que la normalitat i 
la inclusió de tothom –sigui 
com sigui intel·lectualment– 
han d’anar més enllà de les 
paraules i han d’esdevenir 
una realitat quotidiana. 

Els Special Olympics de 
Granollers busquen fer un 
pas endavant en el procés 
de normalització de l’esport 
inclusiu. Per això cal aplau-
dir l’acord que han signat la 

Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals (CCMA), 
la Federació d’Esports per a 
persones amb discapacitat 
intel·lectual i Special Olym-
pics Catalunya perquè TV3 
i Catalunya Ràdio facin un 
seguiment ampli dels jocs i 
perquè el canal Esport3 ofe-
reixi la cerimònia d’inaugu-
ració des del Palau d’Esports 
de Granollers dijous vinent. 

Es tractarà de la primera 
vegada que els mitjans de 
la Generalitat ofereixin una 
cobertura mediàtica d’aquest 
abast. És interessant i molt 
constructiu demostrar 
al públic en general les 
capacitats i els valors dels 
esportistes amb diversitat 
intel·lectual. Els aparadors 
de la ràdio i la tele hauri-
en de servir per despertar 

complicitats solidàries i de 
respecte. A més de competi-
ció, aquests jocs promouen 
la convivència, el lleure i el 
reconeixement a les persones 
amb diversitat intel·lectual. 

Caldrà també que la ciu-
tadania de Granollers i el 
Vallès Oriental respongui a 
la crida per participar com a 
públic als Special Olympics. 
Igual que ha passat i passa 
amb la Mitja Marató, la 
Granollers Cup o els mundi-
als d’handbol, granollerins 
i vallesans han de certificar 
el lema de “Granollers, vila 
oberta” omplint els pavellons 
aquests dies. Així, doncs, 
benvinguts, esportistes dels 
Special Olympics!

Benvinguts, esportistes 
dels Special Olympics!

La demografia, una ciència força exacta, ens demos-
tra fefaentment que s’està produint un envelliment 
progressiu de la població, sobretot als països occi-
dentals. És un fenomen cada vegada més comú, atès 
que, a mesura que augmenta l’esperança de vida –i 
ho fa molt ràpidament–, també ho fa la quantitat 
de persones velles o ancianes –el que eufemística-
ment es denomina tercera edat–. Lamentablement, 
però, l’augment de la cúspide de la piràmide d’edat 
també està comportant un increment en la discri-
minació de la gent que ha arribat a la vellesa. El 
fenomen que es coneix com a edatisme s’està fent 
cada cop més present.

L’edatisme –en anglès, ageism– és un terme encu-
nyat l’any 1969 pel metge gerontòleg nord-americà 
Robert Butler, i es defineix com una forma de dis-
criminació basada en l’edat. L’any 2014 els governs 
de tot món van reconèixer l’edatisme com “la font 
comuna de la justificació i la força impulsora de la 
discriminació per edat”. L’edatisme està, doncs, 
relacionat amb la manera com entenem la vellesa i 
l’envelliment i com perpetuem estereotips o idees 
preconcebudes sobre la gent gran i limitem la com-
prensió de la diversitat i heterogeneïtat de la vellesa.

L’edatisme, que es manifesta de diverses mane-
res, des de l’exclusió social fins a la falta d’opor-
tunitats laborals o socials, sempre afecta els drets, 
l’autoestima i el benestar de qui el pateix. I tot i 
que pot afectar persones de diverses edats, normal-
ment s’utilitza per parlar de la gent gran, d’aquells 
que ja són, per dir-ho ras i curt, vells. 

L’edatisme cada cop és més present tant en la cul-
tura popular com en els mitjans de comunicació, 
en els quals les persones grans sovint són retrata-
des com a febles, malaltes o irrellevants –fins i tot 
emprant actituds com l’elderspeak, una manera de 
parlar que infantilitza el col·lectiu de la gent gran–, 
i produeix en la mentalitat col·lectiva una discrimi-
nació per edat que pot tenir efectes negatius en les 
persones afectades, atès que els indueix a l’exclusió 
social i la falta d’oportunitats. Situacions que, fins i 
tot, poden portar-los a l’aïllament, la solitud, el dete-
riorament mental i la depressió. I si, endemés, hi ha 
una manca d’atenció mèdica adequada, com passa 
sovint, pot causar-los problemes de salut crònics.

L’edatisme, malgrat els importants efectes nega-
tius que implica, sovint s’ignora o es justifica. Mol-
tes persones pensen que és natural discriminar per 
edat perquè consideren que la gent gran no té res a 
oferir a la societat. Aquests estereotips i prejudicis 
són injustificables i, tot i que sembla que s’utilit-
zen per limitar el potencial de les persones grans, 
el que fan, en realitat, és limitar el de la societat en 
general.

Per consegüent, doncs, cal enfrontar-nos al pro-
blema. I per fer-ho, malgrat aquesta societat tan 
individualista i poc solidària en què vivim, és 
important que, en l’àmbit privat, prenguem consci-
ència d’aquesta problemàtica i ajudem a combatre 
la discriminació per edat, treballant per construir 
una societat més inclusiva i justa per a tothom, par-
tint dels factors essencials que, al meu entendre, 
són l’educació i la sensibilització. Tanmateix, però, 
també és crucial que en l’àmbit públic s’adoptin 
polítiques que promoguin la inclusió i la igualtat 
d’oportunitats, desenvolupant programes d’ocupa-
ció, educació i formació per a persones grans, que 
combatin la discriminació per edat i fomentin la 
participació activa d’aquestes persones en la comu-

nitat, així com l’establiment de serveis d’atenció 
mèdica adequats per a la població envellida. 

L’edatisme, en resum, és una forma de discrimi-
nació absolutament condemnable –com qualsevol 
discriminació– fonamentada tant en les actituds 
perjudicials cap a les persones grans, com en les 
pràctiques discriminatòries cap a aquest col·lectiu, 
que perpetuen i fan perdurar els estereotips sobre 
la vellesa, fet que redueix, als qui formen part 
d’aquest col·lectiu, les oportunitats de viure una 
vida satisfactòria. 

Per tant, en aquest any dels meus 70 anys –“el 
año de mis 90 años”, que deia García Márquez a His-
torias de mis putas tristes–, en el qual ja soc de ple 
a l’edat on puc ser víctima de l’edatisme, malgrat 
que espero poc d’aquesta societat tan materialista 
que ens hem construït i soc conscient que els meus 
desitjos tindran poc recorregut, manifesto que:

PRIMER Cal combatre fermament l’estigmatitza-
ció que significa l’edatisme, per evitar que es con-
verteixi en una xacra.

SEGON Cal fer-ho creant una societat més empà-
tica i oberta –i, per a tant, menys injusta i desigual–, 
que ajudi a envellir correctament, que promogui 
la tolerància, que cregui en la dignitat i el valor de 
totes les persones, i que fomenti l’educació basada 
en el respecte als altres i en la solidaritat intergene-
racional, amb total independència tant del seu sexe, 
ètnia o estatus econòmic, com de la seva edat.

TERCER Cal desafiar els estereotips que s’associ-
en amb l’edat avançada i reconèixer que l’envelli-
ment és un procés natural i inevitable i que hem de 
valorar i respectar les persones grans, i no eliminar-
les de la vida social i econòmica.

QUART Cal corregir els retrats estereotipats que 
alguns mitjans de comunicació fan de la gent gran.

CINQUÈ Cal reconèixer la diversitat d’habilitats 
i perspectives que aporten les persones de totes les 
edats, i no permetre que la discriminació per edat 
limiti el nostre potencial col·lectiu.

SISÈ Cal promoure la diversitat i la inclusió de la 
gent gran en totes les àrees de la societat.

SETÈ Cal advocar per polítiques que promoguin la 
igualtat d’oportunitats i la participació de tothom, 
independentment de la seva edat.

VUITÈ Cal proporcionar una assistència sanitària 
digna, adequada i adient per a l’edat de cadascú.

NOVÈ I, finalment, cal entendre que és hora de 
posar fi a la discriminació per edat i treballar junts 
per a construir una societat inclusiva, més justa i 
equitativa, per a totes les persones.
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