
 

Parc Torreblanca CL 340  Tel. 93 685 24 00 Fax 93 685 18 68 Sant Feliu de Llobregat 08980 

  
 

 
 

 
MANIFEST DEL CONSELL CONSULTIU DE LA GENT GRAN DEL BAIX LLOBREGAT AMB 
MOTIU DEL DIA MUNDIAL DE PRESA DE CONSCIÈNCIA DE L’ABÚS I EL 
MALTRACTAMENT EN LA VELLESA 
__________________________________________________________________ 
 
Els abusos i maltractaments en la vellesa són un greu problema social, universal i difícil 
d’identificar i per tant, difícil també de denunciar.  
 
La discriminació per raó d’edat, l’anomenat edatisme, es molt habitual en la nostra societat, on 
cada vegada hi ha més persones grans degut al progressiu envelliment de la població, però on 
es mantenen intactes estereotips socials i prejudicis envers les persones grans o el propi 
envelliment.  
 
Totes les persones generalment, responem d’alguna manera quan detectem algun tipus de 
discriminació: per raó de gènere, de raça, religió, orientació sexual, etc., o si més no, la sabem 
identificar, però les discriminacions per motiu d’edat són socialment acceptades. A ningú li 
estranyen comentaris despectius o negatius sobre la vellesa, l’envelliment o les persones grans, 
perquè el que es valora per sobre de tot en la nostra societat és la joventut, i la vellesa es 
l’oposat.  
 
La idea de l’eterna joventut, quelcom impossible per naturalesa, esdevé el pilar que sustenta 
milers d’indústries i empreses de tot el món, que l’utilitzaran per fer negoci amb qualsevol cosa 
que pugui fer que siguem o semblem més joves: roba, productes per la pell, pel cabell, 
tractaments i medecina estètica, etc.  
 
Actualment, les discriminacions, abusos i maltractaments envers les persones grans són molts i 
variats, podem parlar de maltractament físic, psicològic o emocional, sexual, econòmic o 
d’explotació, negligència, abandonament o vulneració de drets.1  
 
Majoritàriament els maltractaments es donen en l’espai privat, però el context econòmic i social i 
els forts canvis experimentats en els darrers anys, propicien certs maltractaments de caire més 
global, que la pròpia societat exerceix sobre les persones grans. Així, a banda del tractament 
rebut a nivell general durant la pandèmia, podem parlar entre d’altres de: 
 

- Inacceptables llistes d’espera, manca d’atenció presencial i seguiment al sistema públic 
de salut. Flagrant manca de recursos i professionals, espais i equipaments obsolets.  

- Manca de recursos d’atenció social, ajut a domicili o serveis assistencials i residencials, 
així com a la tramitació de la llei de dependència.  

- Espais públics poc amables amb les persones grans. 
- Exclusió digital, creant dependència de tercers a persones amb plena autonomia.  
- La precarietat econòmica i la pobresa energètica, agreujada per l’increment de l’IPC, 

especialment en bens i serveis bàsics.  
 
Per tot l’exposat, el Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat manifesta: 
                                                
1 Font: “Guia local per fer front al maltractament de les persones grans” – Diputació de Barcelona, desembre 2012 



 

 

 
1. Que reivindiquem un cop més l’aprovació d’una Llei de Gent Gran a Catalunya i a l’Estat, 

que garanteixi i reguli els drets i deures de les persones grans, i que situï les necessitats 
de les persones grans a l’agenda política, més enllà de normatives pròpiament 
assistencials com les lleis de serveis socials o dependència.  

2. Que és necessari garantir la protecció i la seguretat de les persones grans, així com 
promoure el respecte i el tracte digne en totes les etapes de la vida.  

3. Que des dels poders públics s’han de destinar els recursos necessaris per a prevenir, 
detectar, intervenir i acompanyar en situacions de maltractament a les persones grans, 
així com promoure campanyes i accions de sensibilització al seu bon tracte.  

4. Que es necessària la creació d’un observatori especialitzat per detectar i poder formular 
respostes per a l’abordatge del maltractament a les persones grans amb més precisió. 

5. Que es necessari garantir el correcte funcionament dels centres i serveis d’atenció a les 
persones grans, siguin de titularitat pública o privada, per assegurar que s’ofereix un 
tracte digne a les persones grans amb dependència, i que es destinen els recursos 
humans, materials i econòmics que siguin necessaris. 

6. Que cal donar a conèixer les mesures i instruments de protecció que contempla la 
normativa actual, i que poden disminuir en gran mesura les possibilitats de patir algun 
tipus de maltractament, com per exemple els poders preventius o el testament vital.  

7. Per últim, manifestem que es necessari educar en valors com el respecte, la pau i la 
solidaritat a tota la societat, promovent una visió positiva de l’envelliment com una etapa 
més de la vida.  

 
Baix Llobregat, juny 2022 
 
 
 
  
 


