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l 15 de juny es commemora el Dia Mundial 
de Presa de Consciència de l'Abús i el 
Maltractament de la Vellesa. Una data 

assenyalada per les Nacions Unides amb l'objectiu 
de denunciar el maltractament, abús i sofriments 
als quals són sotmesos molts ancians i ancianes en 
diferents parts del món. 

És innegable que, en l'actualitat, la població 
mundial està envellint: la majoria de països del 
món estan experimentant un augment en el 
número i la proporció de persones majors, cosa 
que significa que l'envelliment està a punt de 
convertir-se en una de les transformacions socials 
més significatives del segle XXI, amb conseqüències 
per a gairebé tots els sectors de la societat, entre 
ells, el mercat laboral i financer i la demanda de 
béns i serveis (habitatges, transports, protecció 
social...), així com per a l'estructura familiar i els 
llaços intergeneracionals. 

A les persones majors les hi percep cada vegada 
més com a elements que contribueixen al 
desenvolupament, però malgrat això, cada vegada 
més les persones que arriben a l'etapa de la vellesa 

ho fan en condicions i qualitat de vida bastant 
precària, sobretot en aquells països amb elevats 
índexs de pobresa. I, desafortunadament, molts 
d'ells acaben abandonats o sofrint maltractaments 
de tota índole, a vegades en el seu propi entorn 
familiar i en altres en els llocs al qual són portats 
pels seus familiars quan ja no poden fer-se càrrec 
d'ells. 

Segons l'Organització Mundial de la Salut –OMS- el 
maltractament als ancians es defineix com "un acte 
únic o repetit que causa mal o sofriment a una 
persona d'edat, o a la falta de mesures apropiades 
per a evitar-ho, que es produeix en una relació 
basada en la confiança" i pot adoptar diverses 
formes, com el maltractament físic, psíquic, 
emocional o sexual, i l'abús de confiança en 
qüestions econòmiques. També pot ser resultat de 
la negligència, sigui aquesta intencional o no. 

En molts comunicats del món aquest greu 
problema social passa inadvertit i només fins fa 
molt poc era considerat un assumpte 
essencialment privat o tabú entorn de les societats. 
No obstant això, cada dia hi ha més indicis que el 
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maltractament dels ancians és un greu problema 
de salut pública i social. 

Segons un estudi realitzat el 2017, basat en 52 
estudis en 28 països de diverses regions, inclosos 
12 països d'ingressos baixos i mitjans, va estimar 
que, durant 2016, el 15,7% de les persones de 
seixanta anys o més van ser sotmeses a alguna 
forma d'abús. 

Indiscutiblement, aquestes xifres són només una 
lleu aproximació del problema tenint en compte 
que només 1 de cada 24 casos de maltractaments 
és denunciat. Encara amb els pocs recursos 
estadístics existents, l'estudi va mostrar que els 
tipus més freqüents d'abusos són: maltractament 
psicològic: 11.6%, abús econòmic: 6.8%, 
desatenció: 4.2%, maltractament físic: 2.6% ; i abús 
sexual: 0.9%. 

Així mateix, i tenint en compte l'augment del ràpid 
envelliment de la població, es calcula que per a 
l'any 2050 la població mundial de majors de 

seixanta anys s'haurà duplicat amb escreix, de 900 
milions en 2015 a uns 2000 milions i la proporció 
de víctimes d'abús d'ancians augmentarà 
ràpidament arribant als 320 milions de víctimes per 
a 2050. 

Junt amb això, l'abús de les persones majors, està 
adquirint noves dimensions i modalitats que estan 
afectant de ple a aquest col·lectiu de manera 
freqüent i greu com ho és l'abús o frau financer. 
Entre un 5 i 10 per cent de les persones majors a 
tot el món poden experimentar aquest tipus de 
frau amb l'inconvenient que no es denuncien, 
degut, en part, a la vergonya que senten les 
víctimes o la seva incapacitat per a donar a conèixer 
formalment aquests fets, per exemple, a causa de 
la deterioració de les seves facultats cognitives. 

Més recentment l'afectació de l'emergència 
sanitària de la COVID-19 que ha colpejat amb 
contundència a la majoria de la població mundial, 
ha tingut efectes devastadors especialment entre 
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les persones majors, experimentat un augment de 
la violència de gènere, l'abús i la negligència de les 
persones majors que viuen amb familiars i 
cuidadors ocasionats per les mesures de 
confinament per a controlar el coronavirus. 

Com va assenyalar recentment l'experta 
independent de Nacions Unides per al gaudi dels 
drets humans de les persones majors Claudia 
Mahler "els informes angoixants de les llars 
d'ancians en diferents parts del món han mostrat 

abandó, aïllament i falta de serveis adequats, com 
els de salut, socials i legals". 

Per tots aquests motius, en un dia com avui no hem 
d'oblidar la vulnerabilitat d'aquest col·lectiu i la 
importància de prendre consciència per part de la 
societat i d'accions contundents per part dels 
governs per a erradicar aquest problema i dotar 
dels mecanismes necessaris de protecció de les 
persones majors. 

Joaquim Escoda, equip d’ANUE
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