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En aquesta Jornada anual sobre el maltractament que sovint reben moltes persones grans,
volem cridar l'atenció i estimular l'interès de la societat en general i de les persones de totes
les edats en aquest assumpte capital pels majors.
Es una realitat oculta i que exigeix respostes i, per tant, demandem la implicació de tothom i
reclamem més atenció de l'entorn familiar, dels amics i veïns, de la social en general i de la
ciutadana en particular, i un esforç actiu i eficient per evitar aquest maltractament i millorar
solucions de detecció, atenció al sofrent i càstig a l'executor, perquè no pot ser que un 90% de
les víctimes no ho denuncien i quasi el 50% no ho facin per por.
Voldríem destacar, també, que els avenços en tecnologia digital, que les Administracions
Públiques, el sistema de Salut públic i privat, les entitats financeres, empreses de serveis
bàsics, etc., etc., imposen, en molts casos com a únic sistema d'intercomunicació i gestió,
eliminant pràcticament l'atenció personal, involuntàriament s'han convertit, per algunes
persones grans amb dificultats de coneixement i ús d'aquests nous instruments, en autèntics
impediments per gestionar inevitables moments i activitats de la vida, el que els hi resulta
com un mal tracte que, de vegades, no troba resposta adient ni interès per resoldre'l.
També cal considerar com a maltractament el desinterès i l'abstenció d'intervenir i ajudar que
determinades persones o grups poden adoptar davant de situacions en el fet que la persona
gran emmalaltida, ferida, atacada i, en resum, per si sola indefensa i necessitada d'ajut
personal i instantani d'altres, l'avís als serveis públics de seguretat, la demanda de
col·laboració de persones presents en l'acte, la denuncia a la justícia, la companyia i el caliu en
l'espera de l'arribada de solució i la denuncia anònima si cal.
Però també cal considerar l'automaltracte que, en alguns casos, ens autoinfringim les pròpies
persones d'edat quan acceptem sense protesta la infantilització i la falta de respecte en el tracte
personal per part de persones externes, el tuteig de joves desconeguts quan els interpel·lem, no
demanar la desocupació de seients reservats en el transport públic i fer asseure als infants que
acompanyem, restant nosaltres en peu suportant els anys i els dolors i altres fets semblants.
Es un maltractament col·lectiu a les persones grans la imatge pejorativa que sovint apareix en
determinats mitjans de comunicació, confonent sistemàticament vellesa amb malaltia i
dependència, presentant al jubilat com a persona sense res a fer o avorrit, obviant fer esment a
les labors de voluntariat, en la cultura, en l'associacionisme divers, en l'atenció activa a
familiars i ciutadans necessitats, en la participació no solament en temes i activitats pròpies de
l'edat, sinó en la vida normal de la ciutat i el País.
Aquesta Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya, que treballa des de fa 38 anys
en aquests i altres temes de major importància, agraeix tota l'ajuda, suport i col·laboració que,
en aquest tema del MAL TRACTE facin les persones per, a l'inrevés, fer aportacions i tenir
actituds de BON TRACTE vers totes les persones d'edat.

