
No al maltractament a les persones grans
pensionistes i jubilats

El debat sobre la discriminació a les persones grans cobra major relle-
vància pública en conèixer les conseqüències dramàtiques que tenen, 
per a elles mateixes, per a les famílies i per a la societat en general, les 
defuncions d’ancians i ancianes registrades en residències. Ens indigna 
que aquestes persones fossin privades del seu dret a ser ateses en un 
centre hospitalari.

El dia 15 de juny es commemora a tot el món el Dia de Presa de Cons-
ciència de l’Abús i el Maltractament en la Vellesa per promoure els drets 
humans de les persones grans i lluitar contra la discriminació, la violèn-
cia, l’abús i el maltractament que experimenten aquestes persones.

Hi ha maltractament quan hi ha distinció, exclusió o restricció basada 
en l’edat, que tingui com a objectiu o efecte anul·lar o restringir el reco-
neixement, el gaudi o l’exercici en igualtat de condicions dels drets hu-
mans i les llibertats fonamentals en l’esfera política, econòmica, social, 
cultural o en qualsevol altra esfera de la vida pública i privada.

Les persones grans van perdent autonomia, pateixen la discriminació a 
mesura que envelleixen i, progressivament, es veuen desproveïdes de la 
possibilitat de decidir per si mateixes, fins a convertir-se en dependents, 
i renuncien en moltes ocasions a la presa de decisions.

Cal tenir en compte, en tot cas, que no es tracta d’un grup homogeni, ja 
que sovint s’experimenta una discriminació múltiple, sumant-se a l’edat 
altres factors com el nivell educatiu, el gènere, l’origen ètnic, el lloc en 
el qual viuen, la discapacitat o la pobresa. 

Entre aquestes múltiples discriminacions encreuades que pateixen les 
persones grans, val la pena esmentar aquelles que sofreixen les persones 
gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals. Es tracta d’un tema relativament 
nou a Espanya, ja que és ara quan està arribant a la vellesa la primera 
generació que en la seva joventut no va poder sortir de l’armari, atesa la 
realitat política existent, però sí que ho van fer en la seva maduresa. 

El maltractament de les persones grans no és sinó la materialització més 
tràgica d’aquestes discriminacions. L’Organització Mundial de la Salut 
defineix aquest maltractament com un acte únic o repetit que causa 
mal o sofriment a una persona d’edat, o la falta de mesures apropiades 
per evitar-ho que es produeixen en una relació basada en la confiança.

Poden donar-se múltiples formes de maltractament: físic, psíquic, emo-
cional o sexual, així com l’abús de confiança en qüestions econòmiques. 
Malgrat l’escassetat d’estudis que valorin la magnitud de la problemàtica, 
existeixen informes que permeten afirmar que la major part dels agressors 
són les persones cuidadores, cònjuges o parents pròxims, i que la major 
part de les víctimes són dones i, especialment, aquelles de més edat. 

Es tracta d’una problemàtica que ha romàs invisibilitzada, ja que passa 
gairebé inadvertida i queda relegada en l’àmbit privat. Per això fem una 
crida a la necessitat de definir, detectar i resoldre aquestes discrimina-
cions i potenciar el paper que compleixen els serveis d’atenció primària 
de salut i els serveis socials.

Les persones grans tenen jurídicament els mateixos drets, llibertats i 
deures civils i polítics constitucionals que els altres ciutadans i ciuta-
danes, dels quals només poden ser privats en els casos d’incapacitació 
judicial. No obstant això, a la pràctica, les persones grans es troben 
sovint en situacions de més vulnerabilitat en l’exercici real d’aquests 
drets, quan les seves realitats es veuen afectades per la pobresa, la 
discapacitat, la malaltia o l’aïllament social.

La protecció jurídica abasta tres aspectes, tots ells necessaris i comple-
mentaris: la formació en drets, l’orientació davant un problema concret 
i la tutela judicial.

Potenciar la informació i l’educació en la defensa dels propis drets i 
interessos és un punt de partida, que no ha de dirigir-se únicament a 
la població anciana, sinó també als professionals jurídics. L’orientació 
implica atendre els dubtes jurídics que una persona gran pugui tenir en 
la seva quotidianitat en els diferents àmbits de la seva vida. Per tot això, 
el repte en l’àmbit jurídic consisteix a dissenyar programes específics 
per aconseguir una tutela jurídica real per a les persones grans, tenint 
com a objectiu preservar al màxim la capacitat jurídica de la persona 
gran i permetre-li realitzar, sempre que sigui possible, actes jurídics de 
la vida quotidiana.

A Espanya s’han anat introduint una sèrie de mesures i figures jurídiques 
de protecció per a les persones grans, que, malgrat no ser gaire cone-
gudes, van guanyant rellevància com a recurs. La Llei de protecció pa-
trimonial de les persones amb discapacitat pretén oferir més protecció a 
les persones grans o a les persones amb discapacitat i al seu patrimoni, 
a través de figures com el patrimoni protegit i els seus avantatges fiscals, 
autotutela i poders en previsió de la pròpia discapacitat o demència, no-
vetats successòries, contracte d’aliments o dret d’habitacle.

El 2003, el Codi civil espanyol va introduir la figura de l’autotutela, que 
implica que qualsevol persona amb la capacitat d’obrar suficient, en 
previsió de ser incapacitada judicialment en el futur, podrà adoptar, mi-
tjançant un document públic notarial, qualsevol disposició relativa a la 
seva pròpia persona o als seus béns, inclosa la designació de tutor. Això 
implica que la mateixa persona, quan encara és plenament capaç i pren 
consciència d’una possible futura incapacitat, decideixi qui vol que vetlli 
pels seus interessos i pugui prendre mesures sobre la seva persona 
o béns. Des de la seva creació, el nombre d’actes d’autotutela no ha 
deixat d’augmentar.

Des de la Federació de Pensionistes de CCOO no deixarem de treballar 
fins a aconseguir:

• Un model de coordinació sociosanitari sota la coordinació i la super-
visió dels serveis públics de salut.

• La reorganització dels centres d’atenció de persones dependents. 

• L’atribució a la jurisdicció social dels litigis en matèria de dependència. 

És fonamental que aquestes mesures es prenguin tan aviat com sigui 
possible, en el marc de negociació del diàleg social.
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