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COMPROMÍS PEL BON TRACTE A LES PERSONES GRANS I PERSONES AMB 

SITUACIÓ DE FRAGILIAT AMB PATIMENT EMOCIONAL 

Els ajuntaments del Baix Llobregat i el Consell Comarcal ens reunim per manifestar la 

nostra vinculació al bon tracte a les persones  grans i persones en situació de fragilitat amb 

patiment emocional i volem fer pública la nostra voluntat de treballar conjuntament pel 

tracte digne, el bon tracte i eradicar les situacions de maltractament a partir de la 

sensibilització social, la detecció del no bon tracte, la prevenció i la intervenció 

especialitzada en les situacions de maltractament. 

Aquest  compromís es fonamenta en que Catalunya té una de les esperances de vida més 

altes del món i viure més anys no significa viure lliure de problemàtiques de salut 

potencialment invalidants, doncs malalties com les demències són edat dependents i, per 

altra banda, també cal tenir en compte que a més edat, les probabilitats de patir alguna 

forma de malaltia degenerativa són més altes. Per tant, l’envelliment no és un procés que 

es desenvolupi sense conseqüències en el cos i en la ment.  

Per fomentar les situacions de bon tracte a les persones grans i persones en situació de 

fragilitat, a més de les mesures a portar a terme en els col·lectius professionals que hi 

estan en contacte, és fonamental la sensibilització en àmbits de coneixement específics i 

també entre la ciutadania en general, si bé qualsevol persona és objecte a ser públic 

objectiu. 

Amb aquest document ens comprometem a:  

- Explicar la realitat social en què sovint es troben les persones grans i/o persones en 

situació de fragilitat realitzant accions de sensibilització social. 

- Fomentar el respecte i tracte digne. 

- Donar resposta a les necessitats que les persones puguin expressar. 

- Vetllar pel bon tracte a les persones grans i persones en situació de fragilitat. 

- Fer accions per prevenir el maltractament a les persones grans i persones en situació 

de fragilitat. 

- Facilitar els recursos de salut i salut mental, així com, els de caire jurídic i social com a 

forma de protecció.  

- Promoure eines eficaces per la detecció, prevenció, sensibilització i intervenció de 

situacions de maltractament a persones grans i persones en situació de vulnerabilitat. 

El Baix Llobregat, 14 de març de 2019 


