
 
 
 
Des de l’any 2006 s’està commemorant el dia 15 de juny com “Dia Mundial per a la 
prevenció dels abusos i maltractaments a les persones grans (MPG)”. La Organització 
Mundial de la Salut (OMS-2002) afirma que és la forma de violència més oculta, la més 
silenciada, la menys estudiada, per tant la més desconeguda, detectada i tractada. 
 
Actualment, l’envelliment de la població és a la vegada una realitat i una paradoxa de la 
nostra època. D’una banda tenim els avenços tecnològics i científics que ens prolonguen 
l’esperança de vida, i per altra, aquest mateix progrés genera un món on es molt més 
difícil viure i particularment les persones velles. 
 
Els maltractaments (violència, abusos i negligència) són un important problema social i 
de salut. La prevalença dels maltractaments referida en els diferents estudis publicats 
varia del 2 al 10% segons el país i la metodologia utilitzada. La OMS i INPEA situen en 
un 6% de violència domèstica i un 10% institucional (INPEA, 2000) 
 
El concepte de maltractament és fonamentalment cultural i basat en les normes socials 
establertes, motiu pel qual han sorgit diferents definicions. Entre altres tenim la 
Declaració de Toronto (2002): “L’acció única o repetida, o la manca de la resposta 
apropiada, que succeeixi dintre de qualsevol relació on existeixi una expectativa de 
confiança i que ocasioni dany o angoixa a una persona gran”. 
 
Les diverses formes en que es pot presentar el MPG s’agrupen en diferents tipologies 
que no són excloents entre si. Poden ser: físics, psíquics o emocional, sexuals, 
econòmics i/o financers, negligència, abandonament, vulneració de drets. L’informe 
“Veus absents -2002” posa al descobert que la manca de respecte i la pèrdua de la 
dignitat són les formes més doloroses de maltractament segons les persones grans que 
varen participar en l’estudi internacional. 
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Els àmbits on es poden localitzar les diferents formes de maltractament són, el familiar 
i/o domiciliari, l’institucional (hospitals, residències, centres de dia, i altres), 
l’estructural o social (assajament immobiliari) i burocràtic/administratiu (manca de 
serveis i estructures per tractar aquest fenomen amb la especificitat que correspon). 
 
Les persones grans maltractades, generalment, perceben uns temors que provenen del 
seu entorn i els indueixen al silenci. Creuen que poden ser abandonades, obligades a 
ingressar en un centre residencial o bé a perdre la plaça que ja tenen, de ser la causa d'un 
escàndol, ser l’origen d’un conflicte familiar, de perdre els vincles afectius molt 
significatius (avis i nets). També, excusen el comportament abusiu dels seus familiars o 
cuidadors. Senten la necessitat de protegir, sobre tot si és un fill, per la implicació legal 
que pot suposar la denuncia dels fets. Ignoren les seves possibilitats d'ajuda o dels 
recursos que tenen al seu abast. 

 
Detectar i denunciar els maltractaments depèn de la conscienciació, coneixement i 
també de la comprensió, tant col·lectiva com individual, que es té del problema. 
L’entorn no solament minimitza aquestes situacions sinó que inclús les nega. El silenci 
és còmplice dels maltractaments. 
 
Són situacions originades pel tipus de societat en que vivim i, per tant, les solucions han 
de sorgir de la implicació del conjunt de la societat. Una societat per a totes les edats, 
que sigui inclusiva i que posi l’accent en la participació, la realització, la independència, 
la cura i la dignitat per a tothom 
 
Des de EIMA fem una crida per a la sensibilització de tota la societat i en especial als 
responsables de la política social del nostre país en pro de les persones grans que en 
aquests moments estan immersos en situacions de violència o abús, en definitiva de 
maltractament, i que, per motius molt diversos, no poden fer-nos arribar la seva 
denuncia i petició d’ajut. 
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