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L’enduriment de la legisla-
ció sobre drogues no n’ha
fet disminuir el consum i,
a més, és una acció que se
situa lluny de les propos-
tes de mediació i penes al-
ternatives que es defen-
sen des de les entitats
d’atenció a les drogode-

pendències. Aquestes són
algunes de les conclusions
de l’informe Drets hu-
mans i polítiques de dro-
gues: noves propostes de
regulació, elaborat pel cap
de l’àrea de drogues de
l’Associació Benestar i
Desenvolupament (ABD),
Josep Rovira, i que ahir es
va presentar en una jorna-
da que la Taula del Tercer

Sector va celebrar a l’Ate-
neu Barcelonès.

Rovira va explicar que
les entitats aposten per
deixar en segon pla les po-
lítiques repressives, cen-
trades en la persecució de
mercats incontrolats i
“d’una criminalitat cada
cop més poderosa”. Fer po-
lítiques alternatives, com
ara regular el cànnabis,

millorar la continuïtat de
l’atenció social en la inclu-
sió dels drogodependents i
fer programes de reducció
de danys són propostes de
l’informe. La presidenta
de la Taula, Àngels Guite-
ras, va dir que la crisi ha fet
disparar del 5,1 al 11,4% el
consum d’hipnosedants,
la segona droga després
del cànnabis. ■
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Les entitats alerten que endurir la
llei no redueix el consum de droga

El consum de psicofàrmacs s’ha incrementat molt els últims
anys a causa de la crisi ■ HUYGENS PHILIPPE / AFP

Els serveis socials de
l’Ajuntament de Barcelo-
na van atendre l’any pas-
sat 326 persones majors
de 65 anys víctimes d’al-
gun tipus de maltracta-
ment –el 2012 havien es-
tat 371–. El 83% eren do-
nes i més de la meitat te-
nien més de 85 anys. La ti-
nenta d’alcalde de Quali-

tat de Vida, Igualtat i Es-
ports, Maite Fandos, va
destacar ahir davant
d’aquestes dades que ser
dona i d’edat avançada
són factors de risc. Tam-
bé ho són tenir un alt
grau de dependència i
l’aïllament o la solitud.

Amb la intenció de “pro-
moure el bon tracte a les
persones grans”, Fandos
va presentar algunes de
les millores al protocol de

detecció i prevenció del
maltractament. En defini-
tiva, els professionals de
serveis socials disposaran
a partir d’ara d’unes eines
més precises per valorar
amb rapidesa possibles si-
tuacions d’abusos i alhora
s’ampliarà la xarxa de vigi-
lància per detectar signes
de maltractaments. En
aquesta xarxa s’hi inclo-
uen tant els professionals
dels serveis d’atenció do-

miciliària, de teleassis-
tència, de residències i ca-
sals, que estan en contac-
te directe amb la gent
gran, com els dels equipa-
ments de proximitat, és a
dir, les instal·lacions es-
portives, les biblioteques
o els centres cívics.

La cap del Departa-
ment de Persones Grans
de l’àrea de Qualitat de Vi-
da, Ester Quintana, va ex-
plicar que hi ha indicis tí-

pics que fan sospitar que
aquella persona és víctima
de maltractaments com
ara la tristesa, la depres-
sió, la falta d’higiene, que
no compleix les visites al
metge, no està ben ali-
mentat o bé no dur amb
ordre la medicació. Si al-
gun professional dels ser-
veis socials o bé dels ser-
veis de proximitat de la
ciutat en té alguna sospita
haurà d’activar l’alerta.

L’actualització del pro-
tocol, vigent des del 2007,
també estableix les bases
per a un treball coordinat
entre els serveis munici-
pals i els serveis de Salut,
Justícia i cossos de segu-
retat. Quintana va subrat-
llar que es posarà especial
atenció en enviar una in-
formació precisa a la fis-
calia, en els casos que es
considera necessari, per
actuar en la protecció de
la suposada víctima.

L’Organització Mundial
de la Salut (OMS) afirma
que un 6% de persones
grans pateixen maltracta-
ments. En el cas de les per-

sones grans maltractades,
però, sempre es té en
compte la seva voluntat.
“S’ha de respectar el dret a
la intimitat i a decidir”, va
incidir Quintana. Que va
afegir que llavors es fa “un
treball d’acompanyament
perquè la persona recone-
gui que necessitat ajuda”.

Negligència i abandó
Dels 326 casos de l’any
passat, el 41% eren per ne-
gligència (no atendre les
necessitats de la persona
gran); el 34% per abando-
nament i el 18% per abús
psicològic o emocional (so-
bretot agressions verbals
i intimidacions). L’agres-
sor acostuma a ser el fill
o bé el nét. ■

Barcelona va atendre l’any
passat 326 avis maltractats
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a L’Ajuntament implica els professionals d’instal·lacions esportives i de biblioteques en la detecció
d’abusos a gent gran a Es reforça el protocol per prevenir els mal tractes i actuar amb més rapidesa

Tots els professionals que estan en contacte amb gent gran, com ara els de residències i casals, han de vigilar si ha indicis de maltractaments ■ QUIM PUIG / ARXIU
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La xifra

20
per cent de la població
de Barcelona ciutat té en
aquests moments més
de 65 anys.




