
 Cada any, amb motiu del Dia Mundial de la Presa de Consciència de 
l’Abús i el Maltractactament envers les Persones Grans que se 
celebra el 15 de juny, el Grup de Treball de Psicologia de 
l’Envelliment del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya prepara 
algun escrit, manifest o decàleg, amb l’objectiu d’obrir els ulls a la 
societat sobre aquesta realitat tan silenciada.  

 Podríem pensar que aquest any no és necessari, que els mitjans de 
comunicació ens han fet la feina en fer-se ressò de les nombroses 
vulneracions dels drets de les persones grans que s'estan produint 
arrel de la COVID-19.  

 Però, si és bo que la societat conegui i reaccioni davant d'aquests 
fets dramàtics, no ho és que pensi que el maltractament és només 
això, que els maltractadors son només persones perverses, sense 
sentiments i que les situacions de maltractament són puntuals i 
excepcionals. Existeixen maltractaments quotidians i subtils que 
passen inadvertits, de vegades, fins i tot a les pròpies persones 
grans. Els podem trobar als discursos dels polítics, als protocols 
sanitaris, al tracte dels professionals i, molt sovint, a la pròpia llar.  

 

 Amb la intenció d’afavorir la reflexió sobre aquests edatismes, hem 
elaborat un decàleg visual amb el lema “Els drets de les persones 
no caduquen amb l’edat”. Cada punt del decàleg planteja una 
pregunta que convida a comparar com es respecta el mateix dret 
en diferents edats de la vida.  

 Desitgem que les respostes a aquestes 10 senzilles preguntes 
permetin prendre consciència de com, sense adonar-nos, vulnerem 
els drets de les persones grans. Serà el primer pas cap a una 
verdadera cultura del bon tracte. 

 

 M. Lluïsa Lozano Raimí 
 Coordinadora del Grup de Treball de Psicologia de l’Envelliment 
 
 

 

 

15 de juny, Dia Mundial de la Presa de Consciència de  
l’Abús i el Maltractament envers les Persones Grans 



1. Les persones grans continuen tenint dret a ser escoltades i a la inclusió i la 
pertinença a la comunitat.  

Quan tenies 35 anys  
se t’informava de les qüestions familiars  
i la teva opinió era tinguda en compte. 

Ara que en tens 80, també ? 
 



2. Les persones grans continuen tenint dret a que es respecti la seva 
intimitat. 

Quan tenies 40 anys 
trucaven a la porta de  

la teva habitació abans d’entrar. 
 Ara que en tens 80, també ho fan? 

 



3. Les persones grans continuen tenint dret a decidir sobre com, on i amb 
qui volen viure. 

Quan tenies 30 anys  
prenies decisions  
sobre la teva vida.  

Ara que en tens 80, també ho fas? 
 



4. Les persones grans continuen tenint dret a ser informades, en primer 
lloc, d’allò que els afecta. 

Quan tenies 45 anys 
els professionals et parlaven  

directament a tu.  
Ara que en tens 80,  

si vas acompanyat, també ho fan? 
 



5. Les persones grans continuen tenint dret a la sexualitat i a la vida afectiva. 

 

Quan tenies 40 anys  
tu decidies com viure  

la teva sexualitat.  
Ara que en tens 80, també ho pots fer? 



<aportoles@copc.cat> 
Asunto: Re: Acció Dia Mundial Vellesa - 15 de juny 

6. Les persones grans continuen tenint dret a una assistència sanitària 
completa i digna. 

 

Quan tenies 40 anys  
i tenies dolor, et feien totes les proves  

i tractaments necessaris.  
Ara que en tens 80, també ho fan? 



7. Les persones grans continuen tenint dret a un tracte digne i respectuós. 

Quan tenies 50 anys  
eres la Sra. Carme i et demanaven permís  

per moure la teva cadira de rodes. 
Ara que en tens 80,  

et diuen Carmeta i et mouen sense avisar? 
 



8. Les persones grans continuen tenint dret a gestionar el seu patrimoni. 

Quan tenies 50 anys 
 tu decidies com utilitzaves  

els teus diners.  
Ara que en tens 80, també ho pots fer? 

 



9. Les persones grans continuen tenint dret a mantenir la imatge amb la 
que se senten identificades. 

Quan tenies 55 anys 
et vesties i pentinaves al teu gust. 
Ara que en tens 80, també ho fas? 

 



10. Les persones grans continuen tenint dret a no ser invisibilitzades. 

Quan tenies 30 anys 
no parlaven de tu com si  
no estiguessis al davant. 

Ara que en tens 80, sí que ho fan? 
 



«Els drets de les persones  
no caduquen amb l'edat» 

 
Grup de Treball de Psicologia de l’Envelliment 

Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya 
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