Memòria 2016
Dades recollides sobre les situacions
detectades de maltractaments a la gent gran

•

Les dades que es presenten han estat recollides per les professionals de
serveis socials i corresponen als casos amb actuacions el 2016
independentment que la data d’inici de l’atenció hagi estat anterior.

•

Per a la recollida de la informació s’ha utilitzat el formulari d’indicadors
elaborat pel grup de treball contra els maltractaments a les persones grans
de la Diputació de Barcelona.

Resultats del formulari indicador per detectar situacions de maltractaments a les persones grans (2016).

•

Al municipi de Manlleu s’han detectat un total de 19 situacions de
persones grans que pateixen maltractaments.

•

Per gènere, un 73% de les persones grans afectades són dones, i un 27%
homes. Per tant la incidència del gènere és també molt present.

•

Pel que fa a l’edat, un 53% són persones de menys de 84 anys i un 47% de
més de 85 anys.

Dades Diputació * : 77% dones i 23% homes
67% menys 84 anys i 33% més 85 anys

* 18 ens locals, 235 casos (Manlleu 8% mostra)

•

Procedència. Els casos han arribat de:
Percentatge

Procedència

32%

Serveis Socials

26%

Cossos de seguretat

21%

Persona afectada

11%

Veïns

5%

Serveis de salut

5%

Família

*Dades Diputació:
38’7%Serveis socials
15,3% familiars
14% salut
13,2% persona afectada
9,4% cossos seguretat
3,8% veïns
Altres...
* 18 ens locals, 235 casos
(Manlleu 8% mostra)

•

Respecte als ingressos econòmics:
Tenen ingressos un 95% i només un 5%
(Una persona no té cap tipus d'ingrés)

•

La franja d’ingressos és:
Franja d’ingressos

Percentatge

Sense ingressos

5%

Igual o per sota de 569€

16%

Per sobre de 569€

79%

*Dades Diputació:
Ingressos propis
84% si tenen:
81% sobre 569€
17% sota 569€
2% ns/nc
* 18 ens locals, 235 casos
(Manlleu 8% mostra)

En relació amb la convivència:
Viuen sols: 42%
Viuen amb altres persones: 58%
Conviuen amb…

Percentatge

Fills

55%

*Dades Diputació:

Germans

18%

Parella

18%

Viuen sols 25%
Viuen amb altres
persones 75%

Néts

9%

Necessiten ajuda per les ABVD’s:
79% sí / 21% no
En relació a l’estat cognitiu:
63% amb det. Cognitiu / 37% sense det. cognitiu

Necessiten ajudes
ABVD’s 69%
Amb deteriorament
cognitiu 40%

* 18 ens locals, 235 casos
(Manlleu 8% mostra)

•

Tipologia de maltractaments:
Tipus de maltractament

Percentatge

Econòmic

26%

Psicològic

23%

Negligència

23%

Abandó

18%

Físic

5%

Vulneració de drets

5%
*Dades Diputació:
57% econòmic
55% psicològic
32% negligència
18% físic
10% vulnera drets
9% abandó
1% sexual

* 18 ens locals, 235
casos (Manlleu 8%
mostra)

•

Presumpte maltractador:
Presumpte maltractador

Percentatge

Fills

63% (67% fill, 8% filla, 25% varis)

Família

10,5%

Parella

10,5%

Nebots

10,5%

Cuidador/a privat/da

5,5%
*Dades Diputació:
Presumpte maltractador:
59% fills
14% parella
8% no familiar
3% altres (gendre, cuidadora, jova, nebots...)
1% germans
* 18 ens locals, 235 casos (Manlleu 8% mostra)

•

Quin recurs d’allotjament necessita la persona maltractada?
Allotjament

Percentatge

Equipament residencial

63%

Habitatge amb serveis

5%

Altres

32% (67% continuar al seu
domicili sols, 17% suport de
cuidadora privada, 16%
ns/nc
*Dades Diputació:
Un 94% necessita recurs d’allotjament. D’aquests:
37% equipament residencial
10% habitatge amb serveis
19% altres
* 18 ens locals, 235 casos (Manlleu 8% mostra)

Algunes reflexions...

•

En relació al gènere, el percentatge de dones és majoritari, una mica per
sota a Manlleu que en la resta de municipis, però queda ben clar l'esbiaixo
per gènere.

•

L'edat a Manlleu, el tant per cent de més de 85 anys és superior a la
resta de municipis (d'un 33% a un 47%), això és un fet molt important a
tenir en compte.

•

Pel que fa a la procedència de casos, tant des de la resta de municipis com
a Manlleu, serveis socials és qui més casos detecta. A Manlleu apareix
també un gran percentatge de detecció des dels cossos de seguretat, i
també de la mateixa persona i els veïns. A la resta de municipis qui té més
pes són els familiars.

•

En relació als ingressos econòmics, tot i que a Manlleu el percentatge de
persones amb ingressos és superior (hi ha algun cas ns/nc), en volum
d'ingressos el tant per cent està una mica per sota.

•

La convivència encara ens evidencia la situació de major fragilitat que tenim
a Manlleu, on un 42% viuen sols enfront del 25% d'altres municipis.

•

A Manlleu necessiten suport per les ABVD's un 79% i en la resta de
municipis el % baixa al 69%.

•

Respecte a l'estat cognitiu, a Manlleu es valora que un 63% tindrien
deteriorament i en la resta de municipis un 40%.

•

Ens aturarem aquí per anar recollint el que ens ha anat sortint. Tenim una
tipologia de població en situació de maltractament, més gran, que viu sola,
amb menys ingressos, i amb necessitats per realitzar les ABVD's i amb
deteriorament cognitiu.

•

Pel que fa a tipologia les tres primeres són similars, però a Manlleu la quarta
és l'abandó (producte de la soledat i la manca d'atenció) i a la resta surt el
maltractament físic.

•

Els presumptes maltractadors en primer lloc són els fills i després altres
familiars i/o la parella.

•

Per últim, ens trobem que a la resta de municipis les persones que
necessiten recurs d'allotjament d'un equipament residencial és d'un
37% i en canvi a Manlleu és d'un 63%. Això es produeix perquè la situació
d'aquestes persones és molt més fràgil, estan soles sense xarxa i
necessiten atenció continuada les 24 h.

•

El temps per aconseguir una plaça de residència a Manlleu continua
sent el més llarg de la comarca i per tant la necessitat de tenir algun
recurs d'urgències per aquestes situacions cada cop es torna més
necessari.

