
EDATISME 

De la gerontocràcia a la gerontofòbia  

 

L’edatisme és un terme encunyat en la dècada dels  

seixanta pel gerontòleg i psiquiatra nord-americà  

Robert Butler que engloba totes aquelles conductes  

discriminatòries que pateixen les persones ancianes per 

raó d’edat. Aquest tipus de discriminació engloba des de 

l’estereotip aparentment innocent fins al maltractament 

o, fins i tot, abandonament. 

Segons dades del Instituto Nacional de Estadística (INE), 

actualment hi ha 8,9 milions de persones majors de 65 

anys a l’Estat espanyol, un 19% de la població. La taxa de 

dependència entre aquest col·lectiu és del 29%. Mai 

abans no hi havia hagut una població envellida tan  

elevada i és, per aquest motiu, que no hi ha models de 

tracte adequat a l’ancià, circumstància que propicia la 

despersonalització, la vulneració dels seus drets civils 

com a persona i l’ocultament de casos terribles de  

vexació i abandó. 

Aquest nou debat “Coneix i Opina” pretén denunciar i 

donar visibilitat a aquesta problemàtica que està afectant 

la societat d’avui dia i afectarà també les futures  

generacions. L’edatisme és un problema social, humà i 

mèdic que requereix canvis en els sistemes que l’estan 

perpetuant, tant en els mitjans de comunicació, com en 

l’opinió pública, les institucions i els professionals de la 

medicina. Entre tots, hem de fer que aquesta actitud 

d’exclusió deixi de ser considerada una de les tres grans 

formes de discriminació, per darrera del racisme i el  

sexisme. 

 

17 d’octubre 
dimarts, 17.30 hores 

 

Col·legi de Periodistes 
Rambla de Catalunya, 10 - Barcelona 

 

Ponents 
Sra. Roser Galí  

Directora general de Famílies de la Generalitat 

de Catalunya 

 

Dra. Maria Pia Barenys 

Professora titular de Sociologia de la UAB 

 

Dr. Patricio Martínez  

Psiquiatre i president honorífic de l’Agrupació 

de Jubilats de MC 

 

Dr. Juan Muñoz  

Catedràtic de Psicologia de l’envelliment i  

Psicogerontologia de la Universitat de Granada 

 

Moderador 
Sr. Eduardo Rodríguez 

President la Fundación Edad&Vida 

 

Inscripció gratuïta 
Data límit 16 d’octubre 

Tel. 93 265 11 77  

formacio@fundaciometges.org 

 

Més informació 
www.metgesdecatalunya.cat  

 

Organitzat per               

 



 

 

 

 

 

 

 

Estan garantits els drets civils de l’ancià? 

Sra. Roser Galí 

Directora general de Famílies de la Generalitat de Catalunya 

 

La societat enfront la vellesa 

Dra. Maria Pia Barenys 

Professora titular de Sociologia de la UAB 

 

Psicopatologia de la vellesa 

Dr. Patricio Martínez  

Psiquiatre i president honorífic de l’Agrupació de Jubilats de MC 

 

Maltractament i abandonament 

Dr. Juan Muñoz 

Catedràtic de Psicologia de l’envelliment i Psicogerontologia de la  

Universitat de Granada


