
CONSTRUINT UNA RESPOSTA POLÍTICA PER A PROMOURE I DONAR SUPORT ALS 
DRETS DE LA GENT GRAN QUE NECESSITEN CURES A NIVELL DE  LA UE 
La dignitat i el benestar de les persones grans que necessiten atenció - La nostra responsabilitat compartida 
 
PART 3 - La construcció d'una resposta política per promoure i donar suport als drets de 
les persones grans que necessiten atenció a la UE 
 
Les parts 1 i 2 tenen per objecte proporcionar una visió general de les actuals polítiques, estratègies i instruments 
jurídics que cobreixen directament o indirectament els drets de les persones grans que necessiten atenció i suport. 
 
La Part 3 té com a objectiu donar suport l'acció política concreta per fer avançar el benestar i la dignitat de les 
persones grans que necessiten atenció. Inclou una anàlisi general de les diferents respostes que s'han introduït, i 
recorda als lectors sobre les realitats que enfronten les persones grans que necessiten atenció. Una política en 
aquest tema ha d'apuntar primer a conseguir resultats positius en el grup objecte de l’accio i veure la millor manera 
de fer complir adequadament els seus drets en la pràctica, i promoure la seva integració en la societat. 
 
3.1 realitats a les que s’enfronten les persones grans que necessiten atenció 
  
El que sovint surt dels debats és que moltes persones grans que necessiten cures no són conscients dels seus drets, 
i tenen la sensació que, ja que depenen d'altres persones per a l'atenció i el suport, no poden o no han de reclamar 
pels seus drets. 
Tots tenim en ment situacions quan els drets de les persones grans que necessiten atenció s'han passat per alt: les 
limitacions a la llibertat d'elecció, l'absència de consentiment informat, la discriminació en l'accés a serveis de qualitat 
d'atenció mèdica i suport de la salut mental, possibilitats limitades de serveis de suport adequats, infravaloració de les 
necessitats de la persona, la manca d'espais de participació, etc. Aquestes limitacions poden aparèixer però en molts 
casos com una forma de normalitat, o de fatalitat en les nostres societats. 
En referir-se a les persones grans que necessiten atenció, cal incloure tots els criteris del lloc on viuen, ja sigui que 
visquin en una llar de cura residencial, a casa, o de dia o de nit cura d'ajustos. 
 
La noció de « ABÚS ESTRUCTURAL » 
Tals exemples de limitacions mostren una forma de tolerància general de la discriminació per edat en el conjunt de la 
societat, i de la discriminació especifica de  les persones més grans, especialment aquelles que necessiten atenció i 
assistència. 
Això no hauria de ser acceptat ja que és una violació de la dignitat de les persones grans i contradiu l'article 25 de la 
Carta dels drets fonamentals de la UE, juntament amb altres instruments jurídics. 
Aquesta discriminació per edat és el que anomenem "l'abús estructural": una subestimació regular i sistemàtica de la 
gent gran com a grup al que adreçar les accions i polítiques. De fet, l'abús estructural no considera que les persones 
grans com a titulars de drets, sinó com « ocupants de  llits. Això afecta no sols als drets de les persones grans, sinó 
també tot el sector cura de persones grans, que s'enfronta a finançaments inadequats, condicions i capacitació per a 
cuidadors i gestors de l'atenció de treball, i la falta de reconeixement positiu del seu treball i de la feina realitzada pels 
cuidadors informals . 
 
LA VEU DE LA GENT GRAN QUE NECESSITA ATENCIO 
Per lluitar contra l'abús estructural, necessitem donar veu a les persones grans que necessiten atenció, per ells 
mateixos, per els professionals de cura i per als cuidadors informals. Aquests són alguns testimonis, que mostren, per 
descomptat, només una part de la realitat: 
"No tinc gana, l'única cosa que he de menjar és el iogurt, però no puc obrir-lo, per aixo ho deixo." 
"No et preocupis per aquests blaus, que deuen ser perquè ella no té un bon equilibri i ensopega amb els mobles." 
"El que trobo a faltar és la llibertat de triar, per triar quan em llevo, el que ha de tenir per dinar i què posar-me avui. 
"Jo no entenc per què he de prendre tots aquests medicaments, em fan sentir marejat." 
"No m'agrada ser tractat com un moble. No poden parlar amb mi quan em renten en lloc de discutir entre ells el que 
van fer el cap de setmana? Jo encara no estic mort. Tinc sentiments també! " 
"Em va costar tres anys com un nen a aprendre a no mullar el llit a la nit i ara volen fer-ho de nou, ja que no tenen 
temps per venir i ajudar-me a anar al bany a la nit!" 
"No puc suportar més la necessitat que tinc de trobar una solució per al meu pare (amb severa malaltia d'Alzheimer), 
però no puc trobar la informació que necessito sobre el que està disponible. Em vaig passar hores al telèfon i jo 
encara no sé què fer ". 
"Quan la meva dona va morir, em vaig sentir molt desesperat i aïllat. Jo no sabia com cuinar un menjar adequat, però, 
jo no volia cridar per als àpats a domicili. La senyora del servei a la comunitat em va animar a unir-me a la seva 
classe de cuina per a la gent gran i aquí estic. En 93, estic gaudint cada moment d'ella! He fet nous amics i ens 
divertim junts ". 
"No entenc com encara és possible avui en dia perquè la gent gran es desenvolupin tals escares!" 
"L'estimo, però jo no podia suportar els seus crits més i li va donar un copet. Ara em sento trist ". 
"Quan vaig tractar de informar de l'abús d'avis al meu superior jeràrquic, l'endemà vaig rebre una carta del director 
dient-me que em van acomiadar per assetjament moral de la resta del personal." 



Aquests testimonis provenen de la Carta Europea dels drets i responsabilitats de les persones grans que necessiten 
atenció i assistència. 
Un informe va ser elaborat per la Comissió del Regne Unit sobre Igualtat i Drets Humans, titulat : 
« A prop de casa - Una investigació sobre la gent gran i els drets humans en l'atenció domiciliària ».  
Es basa en entrevistes fetes a persones grans que reben serveis de cura a la llar. Com s'indica en les conclusions 
clau publicades a la seva pàgina web, l'informe mostra que "Al voltant de la meitat de les persones més grans, amics i 
membres de la família , objecte de la investigació, va expressar veritable satisfacció amb la seva atenció a la llar.Pero 
l'evidència va revelar molts casos preocupants d'atenció, com per exemple: 
- Les persones grans no tenen  suport suficient per menjar i beure (en particular aquelles amb demència) i hi ha una 
creença infundada que les restriccions de seguretat i salut impedeixen que els treballadors d'atenció de la preparació 
de menjars calents. 
- La negligència a causa de tasques en el conjunt d'atenció , que no s’està duent a terme, sovint a causa de la falta 
de temps. 
- L'abús financer, per exemple : els diners que es roben sistemàticament al llarg d'un període de temps. 
- desconeixement crònic referit  a la privacitat i la dignitat de la gent gran en la realització de tasques íntimes. 
- Parlar de manera condescendent sobre la gent gran (de vegades en els telèfons mòbils). 
- poca atenció a la gent gran sobre com i quan es realitza la seva cura a la llar. 
- Els riscos per a la seguretat personal, per exemple, quan els treballadors d'atenció es canvien amb freqüència, de 
vegades sense previ avís. 
- Alguns abusos físics, com ara la manipulació brusca o l'ús de la força física innecessària. 
- aïllament social generalitzat i la solitud que pateixen moltes persones grans que no tenen suport per sortir i 
participar en la vida de la comunitat.  
El mateix informe ja proposa algunes idees per a millores i destaca algunes de les barreres a les que s’enfronta la 
gent gran per parlar de les violacions dels seus drets humans. Aquests inclouen: la reticència a queixar-se, la manca 
de participació activa en la seva situacio , la manca de coneixements sobre les normes de qualitat d'aplicar, i l'excés 
de confiança en l'autoavaluació de la qualitat dels propis professionals de l'atenció, la prevenció d'una sèrie de 
qüestions que haurien de ser conegudes a nivell polític o en les organitzacions de la societat civil. 
 
3.2 Elements d'una resposta política 
Sobre la base de tot el coneixement acumulat i l'experiència de la política i la pràctica en aquest tema, s'han de tenir 
en compte per a una resposta política eficaç, els diferents reptes als que s’enfronta la gent gran que  necessita 
atenció, en el gaudi dels seus drets humans en diverses àrees importants d'acció. Aquests elements de la resposta 
de la política són els següents: 
- Desenvolupar un marc general per els drets de les persones grans 
- Proporcionar una protecció social adequada per a les necessitats d'atenció a llarg termini 
- Desenvolupar un enfocament basat en els drets a la supervisió i control de qualitat en els serveis de cura de la gent 
gran. 
- Prevenir i combatre el maltractament d'ancians 
 
DESENVOLUPAR UN MARC GLOBAL SOBRE ELS DRETS DE LA GENT GRAN 
Aquest marc general es refereix sobre tot a la gent gran, incloent les persones que reben atenció i assistència, com 
un recurs per a la societat, en igualtat de condicions amb la resta de grups d'edat. Aquest marc oferiria un 
enfocament més orientat a les persones d'edat i fer la seva contribució a la societat i els desafiaments que enfronten 
visible. Seria capaç de proporcionar una resposta molt més clara i adaptada a les seves realitats diaries. 
De fet, mentre que les persones grans no tenen drets especials, la gent gran en centres d'atenció es trova davant de 
barreres específiques per poguer  gaudir dels seus drets humans,i és per això que hem de definir com els seus drets 
poden fer-se efectius en el context de l'envelliment. A més, sovint no s'identifiquen com a persones amb discapacitat, 
ni estaven involucrats en la redacció de la Convenció de les Nacions Unides per als Drets de les Persones amb 
Discapacitat (CDPD). 
Concretament, això significa que a nivell de les Nacions Unides, una nova convenció sobre els drets de les persones 
grans ha de ser desenvolupat. La idea d'una convenció és actualment objecte de debat, i especialment en el marc del 
grup de treball de composició oberta sobre l'envelliment (veure Part 1). La majoria dels països de la UE estan tan en 
contra de tal nou instrument, ja que seria potencialment imposar noves obligacions, però diversos Estats membres de 
l'ONU considerar aquesta opció com la forma més eficaç per a reconèixer i fer complir els drets de la gent gran en el 
món. 
Alguns països no van esperar per a una convenció de les Nacions Unides per iniciar el treball. El 2015, la primera 
Convenció Interamericana sobre Protecció dels Drets Humans de la Gent Gran es va adoptar el  que és el primer 
instrument vinculant davant els drets d'aquest grup . Membres la Plataforma AGE (=EDAT) Europa han decidit donar 
suport a una Convenció de l'ONU per als drets de la gent gran, que permetria cobrir així les persones necessitades 
d'atenció i suport.  
A nivell de la UE, una coordinació de totes les polítiques sobre el canvi demogràfic i l'envelliment s'ha de 
desenvolupar, per exemple, gràcies a una estratègia europea sobre el canvi demogràfic, segons el proposat per la 
Plataforma AGE (=EDAT) Europa. Aquesta coherència, sota una visió comuna per a l'envelliment positiu, s'ha 
d'aplicar a tots els àmbits de la tasca de la Comissió Europea: Justícia, Ocupació i Assumptes Socials, mercat interior 
i l'economia, la salut, el mercat digital, migració, etc. haurien de ser aplicat de manera transversal a tots els 10 punts 
del president Juncker, que són les principals prioritats de l'actual Comissió Europea. 



Tals marcs generals també han de donar suport metodologies enfocament participatiu. Aquests enfocaments de co-
disseny de polítiques haurien involucrar una àmplia gamma de parts interessades, començant per les mateixes 
persones grans. Les solucions innovadores que han de ser desenvolupats necessiten cridar l’atencio sobre  els 
enfocaments experimentals i grups d'acció per obtenir resultats en aquest camp. Aquests enfocaments participatius 
també s'han d'assegurar que arribin a les persones grans que necessiten atenció.  
 
Proporcionar protecció social adequada a les necessitats cura a llarg terme 
Com garantir a nivell de la UE una protecció social eficaç i coordinada per a l'atenció a llarg terme? Aquest és 
actualment un debat obert, amb el suport a nivell de la UE mitjançant l'intercanvi d'experiències i respostes entre els 
governs nacionals per tal de plantejar qüestions comunes. 

  
El Comitè de Protecció Social ha desenvolupat juntament amb la Comissió Europea un informe sobre la "protecció 
social adequada per a les necessitats d'atenció a llarg terme  on s’ identifiquen desafiaments comuns als diferents 
paisos: 
- la creixent demanda d'atenció 
- la manca de cuidadors 
- el repte de la qualitat 
- el desafiament financer 
L'informe ofereix propostes de resposta de política com ara: 
- implementació d'un enfocament de prevenció i rehabilitació 
- desenvolupament de l'atenció integrada i d'entorns amigables amb la gent gran 
- ús de la tecnologia 
- suport a cuidadors no professionals. 
L'informe inclou finalment un breu anàlisi per país. 
Mentre la Plataforma AGE (=EDAT) Europa va acollir amb satisfacció l'informe, destaquem diverses accions que han 
de ser desenvolupades per permetre un pas concret cap endavant pels drets de la gent gran que necessiten atenció, 
de manera que en l'informe no es quedi sense aplicacio: 
- Monitoritzar l'impacte de les mesures de reducció de costos a través  dels drets humans, l'avaluació social i de la 
salut en tots els Estats membres 
-Donar suport al desenvolupament i seguiment de la qualitat de la prestació de cures a llarg terme a la UE 
-Adoptar un pla d'acció de la UE contra el maltractament a persones grans 
-Implicar la cooperació i el suport de les parts interessades a tots els nivells per enfortir l'aplicació de la legislació i les 
polítiques existents 
La reacció de la Plataforma AGE (=EDAT) Europa  inclou una explicació detallada de cada un dels quatre punts. 
 
Durant l'Assemblea General de la Plataforma AGE (=EDAT) de  l’any 2014, la Comissió Europea també es va dirigir 
diverses preguntes amb l'objectiu d'avançar en la reflexió a la zona: 
- Quin és el model adequat per a la protecció social contra les necessitats d'atenció a llarg termini (LTC)? 
 
- Quines serien les funcions respectives dels individus (com a usuaris potencials de LTC), les famílies i l'estat 
al què es refereix? 
Els membres de la Plataforma AGE (=EDAT) Europa van donar suport l'accés universal a la protecció social, i un 
reconeixement total de l'atenció a llarg terme com un dret i un risc inherent a la vida, amb el desenvolupament de les 
inversions i el suport pertinents necessàries perquè aquest dret sigui una realitat. Sense la disponibilitat d’aquest 
suport, la dignitat de la gent gran està en joc. En primer lloc, és crucial el dret que garanteix que les persones grans 
que necessiten cures puguin exercir el seu "dret a la salut" i "vida independent". D'altra banda, consagrant un 
específic « dret a l'atenció a llarg terme » significa abordar les desigualtats persistents a les que s’enfronten les 
persones d'edat avançada en l'accés als serveis d'atenció, que poden dependre de l'àrea geogràfica o de la classe 
social. Les reformes de les polítiques recents d'austeritat impulsades per haver ampliar les desigualtats existents de 
les cures a llarg terme s'han convertit en molts països en una variable de regulacio de la despesa pública que té 
cobertura,i ha limitat seriosament l'accés a una protecció adequada. 
Mentre que el paper dels cuidadors no professionals ha de ser reconegut i recolzat, membres de la Plataforma AGE 
(=EDAT) Europa estan convençuts que el desenvolupament i la inversió en els serveis d'atenció de qualitat, que 
permeten l'elecció per part de la gent gran en un rang de serveis centrats en la persona, han de ser privilegiats. Aixo 
també significa que els cuidadors no professionals han de poder triar i no ser obligats a proporcionar atenció, i que 
poden fer-ho en un ambient de suport en col·laboració amb una xarxa de professionals qualificats. 
 
- Com podem millor suport i incloure aquells que volen cuidar dels seus familiars a la prestació de LTC? 
De fet, és important no desanimar o penalitzar els cuidadors no professionals. 



Mentre que els membres de la Plataforma AGE (=EDAT) Europa no tenen una posició sobre la conveniència de 
privilegiar, en espècie o en efectiu, els cuidadors no professionals, és evident que l'elecció ha de ser el principal 
enfocament adoptat per desenvolupar polítiques. Això vol dir que una gamma flexible de diferents serveis, des de la 
informació a la formació, a la cooperació amb l'escola bressol o centres d'atenció de la nit, i amb organitzacions 
especialitzades, com els centres d'Alzheimer, i el reconeixement de les competències adquirides, s'ha d'afavorir. La 
informació sobre aquest tipus de serveis també s'ha de difondre. 
 
- ¿Fins a quin punt hem d'esperar les persones a utilitzar els seus propis ingressos i actius per pagar LTC? 
De fet, hem de protegir les parelles, però què passa amb els nens o la responsabilitat financera d'altres hereus? 
Els membres de la Plataforma AGE (=EDAT) Europa tenen una posició forta en el fet que necessitar atenció a llarg 
terme no ha de portar a la pobresa, i que la dignitat ha de ser protegida. En molts països, el cost de l'atenció a llarg 
terme és sovint alt, part del qual està de vegades cobert pel suport de l'Estat. L'experiència dels membres de la 
Plataforma AGE (=EDAT) també va mostrar que confiar exclusivament en l'ús dels actius de les persones d'edat no 
és una solució sostenible,ja  que pot donar lloc a situacions difícils una vegada que es supera l'import dels actius, així 
com tenint en compte les desigualtats més altes entre la població de més edat. Les assegurances privades de cures 
a llarg terme són sovint insuficients per cobrir les diferents necessitats i les necessitats d'atenció especialment 
importants. Es creu que, mentre que l'atenció a llarg terme és sens dubte un cost, s'hauria de fer més perquè les 
persones que necessiten atenció a llarg terme puguin viure de forma autònoma i incloure'ls en la societat, el que 
redueix les necessitats d’atencio  i de suport social, i una millor assignació de fons per a les persones amb alta 
necessitat d’atencio. Això inclou el desenvolupament d'entorns amigables amb la gent gran. 
 
-Quins serveis, i quina qualitat, han de ser garantits? 
Independentment de qui (individus, famílies, estatal) té la responsabilitat principal de LTC 
La Plataforma AGE (=EDAT) Europa  va desenvolupar, juntament amb altres entitats col.laboradores, un "marc 
europeu de qualitat per a serveis de cura a llarg terme" (2012) que té com a objectiu definir el que significa una 
atenció de qualitat i oferir un conjunt de principis de qualitat comuns a nivell europeu. 
Aquestes preguntes altament pertinents han de ser debatudes en tots els nivells, incloent la reforma o el 
desenvolupament de polítiques nacionals a llarg terme en matèria d'atenció. Els membres de la Plataforma AGE 
(=EDAT) Europa treballen actualment per proporcionar més informacio per aquestes diferents preguntes. 
 
DESENVOLUPAR UN ENFOCAMENT BASAT EN ELS DRETS, EL  SEGUIMENT I EL CONTROL DE QUALITAT 
EN SERVEIS D’ATENCIO A LA GENT GRAN («Eldercare ») 
 
Com assegurar-se que a tota la UE, les persones grans que necessiten atenció rebin atenció de qualitat a llarg 
terme? Aquesta és una de les qüestions debatudes també a la UE, i en particular sobre com  mecanismes 
d'assegurança de la qualitat es poden posar en marxa per donar suport al benestar i la dignitat de les persones grans 
que necessiten atenció. 
Fins ara, la UE no regula la qüestió de serveis de qualitat en el camp de l'atenció a llarg terme. El Comitè de 
Protecció Social va donar a conèixer un "marc de qualitat de Contribucions Voluntàries per als serveis socials", que 
resumeix els principis de qualitat que els serveis socials han de seguir. No obstant això, això no és ni obligatori ni es 
supervisa la seva aplicació. 
Amb el creixent nombre de proveïdors de serveis d'atenció transfronterera, i l'absència de regulació en la cura de 
qualiutat de gent gran  en alguns països de la UE, la necessitat d'un marc sòlid de qualitat a nivell europeu s'ha 
convertit en una necessitat. Aquest és l'objectiu dels treballs realitzats per l'edat en el projecte WEDO. 
A més, més informació sobre com la qualitat és monitoritzada i controlada en els diferents països d'Europa 
actualment, ha de ser recollida pels governs nacionals, des del punt de vista de les persones grans que necessiten 
atenció. 
En general, l'avaluació i les dades molt limitats s’afegeixen  a les realitats viscudes per la gent gran a la UE, i 
especialment per les persones grans que necessiten atenció, les discriminacions a les que s'enfronten, i els tipus de 
discriminació per edat que pateixen. Moltes entrevistes són exclusivament 'qüestionaris de satisfacció' o entrevistes, i 
hi ha una manca de suport a les organitzacions de gent gran a molts països per recopilar aquesta informació i, en 
particular sobre la situació de les persones grans que necessiten atenció. 
Les autoritats nacionals i locals i els professionals podrien, per exemple, informar sobre la forma en què s'aplicaran  
instruments com la Convenció de l'ONU sobre els drets de les persones amb discapacitat,  a les persones grans que 
necessiten atenció. 
També podrien donar suport a projectes similars com el coordinat per la Xarxa Europea d'instituts de drets humans en 
la gent gran en els centres d'atenció a llarg terme. 
 
PREVENIR I COMBATRE L’ABÚS DE GENT GRAN 
L'abús de gent gran  segueix sent en gran mesura un problema ocult, tant en les estadístiques i polítiques; el 
desenvolupament i implementació d'una política coherent per fer front a través d'un sistema d'atenció a llarg terme de 
la qualitat basat en els drets, és molt urgent i necessari. Per exemple, no hi ha una estratègia de la UE per lluitar 
contra el maltractament de la gent gran. 
Durant l'esdeveniment coorganitzat el 15-16 juny 2015 pel Consell d'Europa, la Comissió Europea, AGE i ENNHRI a 
Brussel·les,  un marc per a una estratègia eficaç en el maltractament d'ancians va ser presentat per la senyora Silvia 
Perel Levin. La seva presentació ha d'incloure per les diferents zones d'aquesta estratègia: 



- La recol·lecció de dades 
- Prevenció 
- Detecció 
- Intervenció 
- Formació 
 
Mesures per lluitar contra el maltractament de la gent gran s'han d'implementar i s'han  de abordar tots els tipus de 
maltractament. Per exemple, l'abús financer no s'aborda de manera eficient. Encara queda molt per fer per analitzar i 
abordar, per exemple, l'explotació econòmica de la gent gran per els consumidors i les relacions privades. A més, 
l'abús farmacèutica tampoc es tracta adequadament. 
La Plataforma AGE (=EDAT) Europa treballa per posar en relleu les realitats descrites per membres de la xarxa, i va 
desenvolupar una sèrie de recomanacions de política per reforçar els drets de les persones grans que necessiten 
atenció a la UE.  
Algunes idees per a les accions que poden realitzar els responsables polítics i professionals en un curt terme : 
A més de tractar d'elaborar respostes polítiques integrals com es va descriure anteriorment, s'identifiquen dues 
accions principals que, en el curt terme, podrien encoratjar una àmplia gamma de parts interessades per treballar 
conjuntament en les solucions i accions comunes basades en una visió compartida. 
En primer lloc, per crear una base o per participar en projectes de diferents parts interessades en aquest tema, cal 
promocinar un  enfocament basat en els drets a l'atenció. 
Com exemple, la Comissió Europea va finançar la Xarxa Europea d'Institucions de Drets Humans (ENNHRI) per 
coordinar un projecte amb l'objectiu de millorar la protecció dels drets humans de les persones grans en la cura a llarg 
terme, amb especial èmfasi en l'atenció residencial. El projecte intenta introduir específicament un enfocament basat 
en els drets humans per a l'atenció a llarg terme de la gent gran, i per augmentar la consciència dels drets humans de 
les persones grans que viuen en o que intentin accedir a l'atenció a llarg terme a Europa.  
El projecte ENNHRI en les persones grans té per objecte: 
- Descriure la situació dels drets humans de la gent granb a  l'atenció a Europa 
- Presentació d'un enfocament basat en els drets humans per al sector de l'atenció a llarg terme 
- Suport a les Institucions Nacionals de Drets Humans per dur a terme el treball de monitoratge en LTC, i augmentar 
el reconeixement del seu paper. 
El projecte, a partir de novembre de 2015, ja elaborat diverses accions clau, com una visió general dels instruments 
de drets humans sobre els drets de les persones grans que necessiten atenció, una visió general de les experiències 
i iniciatives adoptades pels instituts nacionals de drets humans en aquest camp, i algunes directrius per al seguiment 
dels drets humans en els centres d'atenció a llarg termini. L’any 2016, es realitzaran les inspeccions i la informació es 
transmetrà a diversos centres d'atenció a llarg terme, amb l'objectiu de crear una consciència sobre les realitats a les 
que s’enfronta la gent gran en aquest tipus d'instal·lacions. 
 
En segon lloc, per donar suport a l'organització d'esdeveniments i tallers. Això és el que, per exemple, la Plataforma 
AGE (=EDAT) Europa està fent sobre una base anual, en col·laboració amb la Comissió Europea, el Consell 
d'Europa i altres parts interessades, amb motiu del dia de la consciència maltractament a persones grans Mundial (15 
de juny). 
Aquests esdeveniments anuals són una excel·lent oportunitat per compartir les polítiques i pràctiques actuals, oferir 
debats oberts i compartir experiències entre una àmplia gamma d'organitzacions i persones, especialment aquells 
que no estan acostumats a treballar junts. 
L’any 2014, l'esdeveniment va ser dirigit a construir vincles entre el treball de la Comissió Europea sobre la protecció 
social de les necessitats d'atenció a llarg termini, i la Recomanació del Consell d'Europa sobre els drets de les 
persones grans.L’any 2015, l'esdeveniment va ser dirigit sobre el tema de donar suport a les víctimes i els 
consumidors dels drets, i va tractar de veure si els instruments internacionals vigents aborden adequadament els 
drets de la gent gran. 
Aquests esdeveniments ajuden a construir vincles i adquirir coneixements i comprensió sobre els diferents marcs 
legals i iniciatives de base que donen suport els drets de la gent gran que necessita atenció i assistència. Proposar 
accions concretes, i el definir l'experiència de les parts interessades de diferents països que treballen en el camp dels 
drets humans, socials i de cura de la salut o la justícia i en diferents nivells, aquests esdeveniments van ser dirigits a 
responsables de l’acció política a tots els nivells. Finalment fer-se ressò dels debats actuals en l'àmbit de les Nacions 
Unides al voltant d'una nova convenció sobre els drets de la gent gran. 
 


