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A Catalunya les persones grans representen el 17,3 % de la població, un 

percentatge que pujarà fins al 26 % l’any 2021, segons les projeccions 

 

 

L’Obra Social ”la Caixa” i el Departament de 
Benestar i Família impulsen un programa 
per fomentar el bon tracte a la gent gran  

 
 

• L’entitat i l’Administració pública es coordinaran per prevenir i 

abordar els maltractaments a les persones grans.  

 

• El programa consta de tres grans línies d’actuació: una campanya de 

sensibilització, un pla de formació adreçat a diferents professionals 

que mantenen contacte habitual amb persones grans i una línia 

d’intervenció per atendre les situacions detectades. 
 

• A Catalunya s’han registrat 181 denúncies per violència domèstica 

envers les persones grans durant el primer trimestre d’aquest any. Al 

llarg del 2013, el nombre de denúncies va arribar a 751.  

 

 

Barcelona, 20 de juny de 2014. La consellera de Benestar i Família, Neus 

Munté, i el director general de la Fundació ”la Caixa”, Jaume Lanaspa, han 

presentat avui un programa que té com a objectiu fomentar el bon tracte a les 

persones grans.  

 

La iniciativa respon al convenciment d’ambdues institucions que el 

maltractament a les persones grans és un fenomen en risc d’expansió a 

causa de diversos factors, com el progressiu envelliment de la població (segons 

les projeccions, l’any 2021 aquest col·lectiu representarà el 26 % de la població 

catalana), la transformació de les estructures familiars i els canvis en la 

concepció social de les persones grans. 

 



El programa de bon tracte a les persones grans, que tindrà un pressupost de 

més de 500.000 euros, preveu el desplegament de tres grans línies d’actuació: 

 

- Campanya de sensibilització, amb l’eslògan «Patrimoni de la 

humanitat», que vol conscienciar la població, fer conèixer els 

recursos existents, afavorir l’aflorament de casos i promoure 

conductes de bon tracte. La campanya arribarà a 212 centres de 

gent gran de tot Catalunya, consells comarcals, ajuntaments, 

diputacions, farmàcies, centres d’atenció primària, comissaries… i 

permetrà la difusió de 700.000 fullets i 40.000 cartells. 

 

- Formació de 1.200 professionals de tot Catalunya entre 2014 i 

2015 amb l’objectiu de dotar-los dels coneixements necessaris per 

a la detecció de casos, i també d’habilitats per a la intervenció. 

Durant el 2012-2013 es van formar 852 professionals i es va editar 

una Guia per a la detecció i per a l’acció com a material de suport 

pels professionals formats. 
 

- Intervenció per tal d’establir un dispositiu territorial en clau de 

treball en xarxa per a la detecció i l’atenció de casos.  

 

A Catalunya, hi ha 1,3 milions de persones de 65 anys o més, cosa que 

representa un 17,3 % de la població. Durant el primer trimestre d’aquest any 

s’han registrat 181 denúncies per violència domèstica envers la gent gran. Al 

llarg del 2013, el nombre de denúncies va pujar a 751.  

 

La iniciativa Bon tracte a les persones grans es desenvolupa en el marc dels 

programes Violència: Tolerància Zero i Gent Gran de l’Obra Social ”la Caixa” 

en col·laboració amb la Secretaria de Família del Departament de Benestar i 

Família. També hi col·laboren entitats com EIMA - Associació per a la 

Investigació del Maltractament a les Persones Grans i el Col·legi de 

Farmacèutics, amb la voluntat de contribuir a construir una societat més justa i 

lliure de violència en què les persones grans siguin ben tractades. 

 

L’Obra Social ”la Caixa”: més compromesos que mai 

 

El compromís de ”la Caixa” amb les necessitats de la societat en què 

desenvolupa la seva activitat financera i amb el benestar de les persones, un 

dels seus trets més definitoris i diferencials des del 1904, adquireix una 

dimensió més gran en les circumstàncies actuals. Tot i les dificultats, l’entitat 

manté el pressupost de l’Obra Social per al 2014 en 500 milions d’euros, la 

mateixa xifra pressupostada per als sis anys precedents.  



 

En aquest sentit, el 67 % del pressupost (334,9 milions d’euros) es destinarà 

al desenvolupament de programes socials i assistencials. La resposta a les 

problemàtiques socials més urgents i l’atenció a les persones més vulnerables 

continuen sent prioritats fonamentals.  

 

La creació d’oportunitats laborals a través d’Incorpora, la lluita contra la 

marginació i la pobresa a Espanya, l’accés a un habitatge digne, la gestió de 

la diversitat cultural, i l’envelliment actiu i saludable mantenen la condició de 

línies d’actuació estratègiques de l’Obra Social ”la Caixa”.  

 

 

Més informació:  

Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 

Neus Contreras: 934 046 073 / ncontreras@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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