LA RESIDÈNCIA DIOCESANA D’ANCIANS I CENTRE DE DIA “SANT MIQUEL
ARCÀNGEL” DE TORTOSA, ADHERIDA AL PROGRAMA NO AL MALTRACTE
ENVERS LES PERSONES GRANS

Aquest proper 15 de juny se celebra el Dia Mundial de la Presa de Consciència de l’Abús i
el Maltractament envers les Persones Grans.
Aquest esdeveniment establert el 2006 per la Xarxa Internacional per a la Prevenció del
Maltractament a la Gent Gran (INPEA, International Network for the Prevention of Elder
Abuse), té l’objectiu d’incrementar la consciència pública sobre la violència i l’abús contra
la gent gran, i també de promoure la investigació i la formació sobre aquesta qüestió.
La Residència Diocesana d’Ancians i Centre de Dia “Sant Miquel Arcàngel” de Tortosa
s’adhereix a aquesta Campanya d’àmbit mundial i, en conseqüència, adopta els objectius
de la mateixa i accepta el Decàleg contra el Maltractament que ja contempla dintre dels
seus protocols i serveis.
Els objectius contemplats en el Decàleg van des de la personalització del seu entorn, fins
al tracte amb la deguda dignitat; des de la qualitat en el menjar fins a treballar per evitar el
seu aïllament i soledat. També hi figuren aspectes com el respecte a la intimitat, possibilitar
el màxim grau d’autonomia, implicar a les famílies en la cura i la presa de decisions
compartides, entre d’altres…..
Per tant, a partir d’aquesta data farà publicitat en tota la seva imatge corporativa els logotips
de “No al Maltractament” que identifiquen aquesta campanya d’INPEA a nivell mundial.
Recordar que segons CatSalut, en dades del 2013, a Catalunya hi ha 7.568.988 assegurats,
de les quals 1.311.461 tenen més de seixanta-cinc anys i representen un 17,3% de tota la
població.
A Catalunya, l’esperança de vida global en néixer augmenta cada any tant en homes com
en dones, i es troba entre les més altes del món, en 82,48 anys l’any 2011. Aquesta xifra
és inferior en els homes (79,53 anys) que en les dones (85,31 anys). Si una persona arriba
als vuitanta anys, la seva esperança de vida és de 9,43 anys més.
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