CONVOCATÒRIA DE PREMSA

70 entitats de Catalunya s’uneixen per formar el MOVIMENT PER
ATURAR EL MALTRACTAMENT A LES PERSONES GRANS
En el marc del Dia Mundial de la Presa de Consciència de l’Abús i el Maltractament a les
Persones Grans que se celebra el 15 de Juny, entitats d’arreu de Catalunya es presenten com a
Moviment sota el lema “El bon tracte ens fa grans”.




Dia: 14 de Juny 2019
Hora: 9,30 - 13,30h
A les 12h es presentarà el moviment i les conclusions dels grups de treball.
Lloc: Palau Macaya (Passeig de Sant Joan, 108, 08037 Barcelona)

Aquest 2019, a Catalunya s’han presentat ja 260 denúncies per violència domèstica a persones
grans, amb 20 detinguts i 267 persones ateses, xifres lleugerament superiors a les de l’any
anterior. No hi ha estudis recents que acreditin totes les situacions de maltractament, estafes,
abús econòmic, maltractament psicològic, abandonament, negligència... Segons informe de
l’OMS de 2018, 1 de cada 10 persones grans pateix algun tipus de maltractament, i aquesta xifra
està subestimada, ja que només es denuncia 1 de cada 24 casos.
Entitats d’arreu de Catalunya s’hi han unit per denunciar aquesta situació i donar visibilitat al
problema i a les possibles solucions a través d’accions conjuntes des del vessant normatiu, de
sensibilització i comunicatiu.
La Jornada estarà conduïda pel periodista Joan Julibert i comptarà amb les intervencions de la
Sra. Mª Assumpció Vilà i Planas, Síndica de Greuges de Barcelona i el Dr. Francesc Torralba,
reconegut filòsof, teòleg, pedagog i escriptor.
A les 12 h tindrà lloc la presentació del moviment i les conclusions dels grups de treball:
-

Millorem el marc legal de les persones grans maltractades
Sr. Jordi Muñoz. Advocat , President de l’Associació EIMA i membre de la Comissió de
Drets de la Gent Gran de l’ICAB

-

Definim recursos i serveis per a les persones grans maltractades
Sra. Lum Delàs. Presidenta de Fundació Roure i Directora de la Fundació de l’Esperança

-

Planifiquem la comunicació
Sra. Sònia Ibànez. Innovació i Direcció tècnica a Accent Social

Per acabar, es presentarà la imatge del moviment dissenyada per Javier Mariscal.

Per més informació:
M. Pilar Vilaseca Farreras
Responsable de Projecte de la Fundació Provea
667 63 73 02
#siguesgran #bontracte

