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Dia mundial de la presa de consciència de l’abús 
i el maltractament envers les persones gran 

 
El Dia mundial de la presa de consciència de l'abús i el maltractament envers 
les persones grans tindrà lloc demà dissabte 15 de juny. Aquesta jornada, 
reconeguda per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 19 de desembre 
del 2011, vol sensibilitzar la població envers una xacra social que afecta un 
col·lectiu especialment vulnerable i en constant creixement per la millora de 
l’esperança de vida. Pel 2050 es preveu que prop del 30% de la població catalana 
tingui més de 65 anys, i que la de més de 85 anys arribi al 22%. 
 
L’OMS estima que 1 de cada 10 persones grans pateix alguna mena de 
maltractament, però aquesta xifra podria estar lluny de la realitat perquè només 
es denuncia 1 de cada 24 casos. Segons dades dels Mossos d’Esquadra, l’any 
2012 es van registrar 707 denúncies, i al 2017 havien augmentat fins les 1.073. 
L’increment de les denúncies en aquests 5 anys ha sigut del 50%. 
 
Però què entenem per maltractament a la gent gran? Entre els actes que es 
consideren maltractaments es troben els abusos, les negligències, el 
maltractament físic, l’econòmic, el sexual, l’estigmatització per raó d’edat o la 
infantilització, els obstacles a la participació plena en la vida social o 
l’abandonament. Tot i que els maltractaments a la gent gran afecten de manera 
semblant a totes les classes socials, cal fer esment que afecten més 
majoritàriament a les dones que als homes. 
 
“Promoure el benestar de l’adult gran i la qualitat dels serveis prestats” és part 
de la missió d’ACRA i deixa ben clar el compromís que tenim des de 1989 per 
una atenció de qualitat envers la gent gran. La implantació del mètode d’Atenció 
Centrada en la Persona (ACP), que situa les persones grans en el centre de 
l’atenció, ha canviat el paradigma dels recursos assistencials. Atendre els 
desitjos i les necessitats dels usuaris ha de ser el més important. 
 
Des d’ACRA considerem que la millor atenció a la gent gran en situació de 
dependència es dona mitjançant cuidadors professionals, els quals tenen la 
titulació i competències corresponents. Per tal de prevenir i detectar possibles 
casos de maltractaments, formem els treballadors i les treballadores en 
sessions específiques, una mostra més de compromís envers el col·lectiu i el 
sector. 
 
Som conscients que hem de seguir treballant per desmuntar els estereotips i els 
prejudicis que pateix el sector, per la desinformació d’alguns mitjans de 
comunicació que pretenen convertir presumptes casos de maltractament en 
una situació generalitzada. Com a principal organització empresarial de l’àmbit 
de l’atenció a la gent gran, és fonamental que la societat confiï i valori en 
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nosaltres, i perquè això passi cal que es tingui una visió ajustada a la realitat, i 
no una d’esbiaixada fruit de situacions negatives que no representen el conjunt 
del sector. 
 
Fa un any, ens vam adherir al “Manifest per aturar el maltractament a les 
persones grans”, document que té el suport de 65 entitats del sector social i 
d’altres àmbits. Els seus promotors han presentat avui unes conclusions en els 
diferents grups de treball que us avançarem ben aviat. 
 
Per altra banda, des d’ACRA ens sumem també a la campanya que ha engegat 
el Círculo Empresarial de Atención a Personas (CEAPs) per promoure la dignitat 
i el respecte entre les persones grans davant l’abús i el maltractament. 
L’etiqueta #buentrato engloba una campanya amb quatre eixos: visibilitat 
social, pública i econòmica al 20% de la població espanyola; finançament just, 
digne i finalista; llibertat d’elecció; i atenció digna. 
 
Aquesta suma d’accions, de posicionament, d’enfortiment de la consciència que 
al maltractament se l’ha de combatre de forma activa, sense pausa ni descans, 
ens ha de fer sentir orgullosos de ser qui som i de fer el que fem. Davant el 
maltractament, no ens quedarem de braços creuats. 
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