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Barcelona lluitarà contra els maltractaments a la gent 
gran reforçant la detecció des dels serveis socials 
 
 
» S’implicarà la xarxa de serveis socials bàsics, els treballadors socials especialitzats 

en gent gran, cossos i forces de seguretat, agents judicials i societat civil. 
 
» Es combatrà factors de risc com la soledat o la perspectiva de gènere, i es reforçarà 

els mecanismes de prevenció i conscienciació ciutadana  
 

» Al 2011, es van detectar 36 casos de maltractament psíquic i físic a Barcelona a 
través dels centres de serveis socials i d’assistència sanitària. 

 
L’Ajuntament de Barcelona portarà a terme una tasca de prevenció de les situacions de 
maltractament vers la gent gran, abordant diversos factors de risc, com la soledat i els casos de 
dependència greu, reforçant els mecanismes per a la seva detecció precoç, tant des dels 
serveis socials bàsics del consistori i els treballadors socials especialitzats en gent gran, com 
des de l’assistència primària. 

La comissionada de Gent Gran, Assumpció Roset, ha anunciat que, per a aquest objectiu, 
s’establirà un protocol integral, implicant a tots els agents: xarxa de serveis socials bàsics, 
xarxa de serveis especialitzats d’atenció a la gent gran, xarxa de salut, xarxa d’atenció a les 
dones, cossos i forces de seguretat, agents judicials i societat civil. “Cal actuar de manera 
coordinada i amb col·laboració entre l’àrea social, l’àrea de salut, les forces de seguretat i la 
resta d’àrees municipals, per aconseguir abordar de manera integral l’atenció a persones grans 
víctimes de maltractament”, ha assegurat Roset. 

L’objectiu del consistori davant del fenomen dels maltractaments vers la gent gran és 
aconseguir una tolerància zero davant de qualsevol tracte inadequat cap a la gent gran. Per 
això, s’impulsarà la conscienciació social de l’existència del maltractament i l’abús produït a 
persones grans, amb la idea de que és quelcom inacceptable, que presenta múltiples formes i 
que es pot prevenir. 
 
“Cal promoure que les persones grans, sigui quina sigui la seva situació, puguin portar una vida 
digne, lliure d’estereotips, i amb una imatge social ajustada a la realitat”, assegura Roset, que 
recorda que l’OMS ja va definir, al 2006, el concepte de maltractes a la gent gran com “l’acció 
única o repetida, o la manca de resposta apropiada que s’esdevé dins de qualsevol relació”. 
“Considerem adient atendre’ns a la definició que en va fer existeixi una expectativa de 
confiança i que produeixi dany o angoixa a una persona gran”, conclou Roset. 
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El consistori abordarà, des de difernts  
 
 
 
Aquest tipus de violència constitueix una violació dels drets humans, que abasta diversos 
aspectes: pot anar des de la violència física, sexual, psicològica, moral, l’abús material o 
financer, fins aspectes com l’abandonament, la negligència voluntària o involuntària, l’atemptat 
greu contra la dignitat i la manca de respecte. Aquest tipus de maltractament constitueix un 
ampli ventall, que inclou des de les actituds violentes vers la gent gran, fins a conductes 
passives.  
 
El fet de tenir clara una definició dels maltractaments, facilitarà la tasca d’identificació i detecció 
de possibles persones que els pateixen. Els factors que determinen que estiguem parlant de 
maltractament vers una persona gran, estan presents tant en l’àmbit informal com en el formal 
de la cura personal vers les persones grans. El maltractament pot tenir lloc en diferents entorns: 
el comunitari, el domèstic, les cures de llarga durada, la societat en general, etc ...  
 
Freqüentment associem la protecció de la gent gran, a garanties de protecció econòmica, i 
d’accés als recursos  socio-sanitaris o culturals, però no podem obviar el maltractament que 
suposen certes  situacions de manca de respecte de la capacitat d’elecció,  de la intimitat de la 
persona o la  vulneració de qualsevol dels drets bàsics d’aquestes persones.  
 
 
Coincidint amb la celebració, aquesta setmana, del Dia Internacional contra el Maltractament a 
la gent gran, l’Ajuntament de Barcelona  


