
PROTOCOL D’ACTUACIÓ CONTRA ELS MALTRACTAMENTS A LA GENT GRAN 
 

Definició aprovada per l’Organització Mundial de la Salut i  coneguda 
com la Declaració de Toronto (2002):  

 
Acció única o repetida, o la falta de la resposta 
apropiada, que causa dany o angoixa a una persona 
gran i que s’esdevé dins de qualsevol relació on 
existeixi una expectativa de confiança.  

 
 
 
El protocol és un instrument elaborat i consensuat per 20 institucions i col·lectius 
professionals per ordenar, acordar i fer efectives les diferents intervencions; 
rendibilitzar els recursos de l’àmbit d’actuació i promoure un model d’intervenció 
especialitzat. És, per tant, una eina de suport al treball dels professionals.  
 
 
Objectius  
 

- Establir processos de treball que facilitin la coordinació entre professionals i 
institucions, per tal d’activar els recursos i les intervencions adequades per a 
cada situació.  

- Incidir en l’aparició de nous casos i eradicar els patrons culturals que 
contribueixen a generar l’existència de maltractaments, mitjançant una aposta 
per millorar la qualitat dels serveis i el suport al treball de les persones 
cuidadores. 

- Promoure una visió positiva de la societat cap a la gent gran, promovent un 
canvi d’actituds enfront l’envelliment, mitjançant l’ús adequat dels mitjans de 
comunicació o de la formació en valors mitjançant l’escola. 

- Millorar el coneixement de la problemàtica, per tal que ajudi a dissenyar 
accions futures que permetin reduir-los. En aquest sentit, es contribuirà a 
generar indicadors que permetin observar el fenomen, com també a realitzar 
estudis que ens proporcionin informacions més acurades sobre els 
maltractaments.  

- Impulsar accions formatives adreçades als professionals que permetin 
proporcionar la preparació necessària per abordar aquesta problemàtica i 
millorar la consciència sobre el problema. 

- Promoure la coordinació entre les administracions, amb l’objectiu de millorar les 
respostes que el problema requereix, treballant per coordinar les seves accions 
amb l’objectiu d’aconseguir la màxima eficàcia possible. 

 
 
Detecció i intervenció 
 

Demanda expressada Demanda no expressada

VÍCTIMA

Entorn 
Domicili

Entorn
Comunitat  

Sense risc 
immediat

Risc  
immediat

Entorn
Institució

Maltractaments :
físics, psicològics, 
sexuals, financers, 

neglicència, 
vulneracions...

Símptomes :
hematomes, por, 

perdua patrimonial, 
roba inadequada,

ansietat...

 



 
 
El protocol preveu la intervenció més apropiada segons :  
 

- El tipus de demanda  que fa la presumpta víctima, atès que pot expressar una 
demanda clara sobre la situació què està vivint o, pel contrari, no expressar-la. 

- La situació que presenta la víctima , atès que pot viure una situació de risc 
immediat que suposa un perill per la seva integritat o sense risc i el problema 
pot millorar amb una intervenció professional.   

- L’entorn on es produeixen els fets , atès que la víctima pot viure els 
maltractaments dins del seu domicili, dins d’un entorn institucional o dins d’un 
àmbit comunitari. 

 
 
Institucions participants  
 

- Althaia. Xarxa assistencial de Manresa FP 
- Associació Catalana de Recursos Assistencials 
- CatSalut Regió Sanitària Catalunya Central. Generalitat de Catalunya 
- Col·legi Oficial de Diplomats en Treball social 
- Col·legi Oficial de Metges. Delegació del Bages 
- Col·legi Oficial d'Infermeria de Barcelona 
- Comissions Obreres Bages-Berguedà 
- Cos de Mossos d’Esquadra. Àrea Policial del Bages 
- Federació d'entitats d'assistència a la tercera edat 
- Fundació Sociosanitaria de Manresa 
- Il·ltre Col·legi d'Advocats de Manresa 
- Institut Català d'Assistència i Serveis Socials 
- Institut Català de la Salut. SAP Bages-Berguedà-Solsonés 
- Jutjats i Fiscalia de Manresa 
- Policia Local de Manresa. 
- Servei d'Inspecció i Registre. Departament d'Acció Social. Generalitat de 

Catalunya 
- Serveis Socials d'Atenció Primària i Dona. Consell Comarcal del Bages 
- Serveis Socials Especialitzats. Consell Comarcal del Bages 
- Unió General de Treballadors Bages-Berguedà 
- Ajuntament de Manresa  

 
 
Més informació  
010 Telèfon d’atenció al ciutadà  


