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Estem vivint una situació 
excepcional per a tots els ciutadans 
i especialment per a les persones 
grans, a causa de les conseqüències 
que l’epidèmia de la COVID-19 té 
per a aquest col·lectiu.

Malgrat les incerteses, des del Programa de 
Gent Gran de la Fundació ”la Caixa” creiem 
que hem d’afrontar junts aquesta situació, que 
ve «sense manual d’instruccions», minimitzar 
tant com sigui possible les conseqüències 
negatives d’aquesta epidèmia i maximitzar el 
benestar acompanyant les persones grans en 
la seva vida quotidiana. 

Aquest informe té dos objectius principals:

a.  Analitzar les conseqüències de 
l’epidèmia per SARS-CoV-2 en l’acció 
del Programa de Gent Gran de la 
Fundació ”la Caixa”.

b.  Proposar línies innovadores d’atenció 
i intervenció que situïn les iniciatives del 
programa dins el marc de col·laboració 
amb les administracions públiques.

 
Introducció
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Aquesta pandèmia deixa diversos ensenyaments,  
tant col·lectius com individuals, en el món de la vellesa:

L’impacte de l’epidèmia en la gent gran
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» A tots els ciutadans ens ha mostrat una 
cosa que moltes persones grans ja sabien 
sobradament: que som vulnerables, que 
hem d’aprendre a viure amb la vulnera-
bilitat, que cal protegir i cuidar amb mol-
ta cura les persones fràgils i vulnerables 
perquè la seva vida val tant com la nostra.

» Des del 14 de març, hauríem d’haver 
après que el nostre futur depèn del nostre 
compromís, que no val a dir «això no va 
amb mi», que és fonamental la responsa-
bilitat individual en allò col·lectiu, la recer-
ca del bé comú.

» Tots hem experimentat, amb més o 
menys intensitat, les conseqüències 
negatives de l’aïllament social, i 
alguns, també, la soledat (d’altres 
ja l’experimentaven abans). Per això, 
hauríem d’haver après que el que 
és petit, invisible, és determinant: el 
coronavirus, per descomptat, però també 
l’acte de compartir, l’estima, l’empatia, la 
compassió i el suport mutu.

» Ara comprenem que no podem 
fugir, que hem de cooperar, que 
les relacions són fonamentals 
per a la nostra vida i que seria bo 
aprendre a viure en soledat, perquè 
l’experimentarem en la nostra vida.
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Pel que fa a la gent gran, aquesta epidèmia també  
ens ha mostrat qüestions molt diverses.

ALGUNES SÓN NEGATIVES: 

» Hem descobert que encara tenim 
àrees de millora en relació amb el 
bon tracte i el respecte als drets 
de les persones grans: no pot ser que  
un virus edatista (el SARS-CoV-2) 
que és especialment cruel amb les 
persones grans contagiï també a 
la nostra societat un edatisme que 
crèiem superat.

» Els models per entendre la vellesa 
i l’envelliment basats en el «fer» 
(en l’activitat) han mostrat els 
seus límits. Ens cal implementar 
nous models basats en el «ser», en 
la voluntat de millorar les nostres 
capacitats personals i de conformar 
una vida amb sentit i significat. Què 
ens queda quan no podem «fer»?

» Aquesta epidèmia ha fet invisibles 
moltes persones en situació de 
vulnerabilitat: les cuidadores i els 
cuidadors, les persones amb demència, 
les que viuen en residències i les que 
pateixen la soledat, les persones 
grans en situació de pobresa i les que 
sofreixen maltractament, les parelles 
grans que es cuiden l’un a l’altre tot 
i les seves «xacres»... Hem de tornar 
a mirar i reconèixer les persones que 
necessiten suport.

» Trucar per telèfon, preguntar a la 
persona si està bé, si dorm, si menja, 
enviar-li ànims…, no és suficient. 
Potser val per a un moment, però no 
és la meta. Ens hem de capacitar 
per desenvolupar relacions 
emocionalment properes, capaces 
de proveir suport i ajuda. No hem 
volgut o no hem pogut arrancar les 
persones del seu aïllament percebut, 
de la seva soledat.

» D’aquesta epidèmia, hem de lluitar per 
sortir-ne millors, però, d’entrada, en 
sortirem menys. Hem de ser capaços, 
doncs, d’afrontar les pèrdues, tant 
les de familiars, amics o companys 
com les pèrdues emocionals i d’altres 
tipus. Hem de plantar cara a la por, 
a l’ansietat, a l’aïllament, a la soledat 
i al dolor. Més que mai, hem fer 
créixer els nostres recursos personals, 
empoderar-nos per reprendre 
el control de la nostra vida 
sense oblidar-nos de ningú, ni dels 
«invisibles» ni dels que van marxar. 
Necessitem ser compassius.



D’ALTRES SÓN POSITIVES: 

» La immensa majoria de persones grans 
han estat capaces, malgrat tot, de 
resistir el confinament. No és que  
no ho hagin passat malament, que no 
hagin sentit tristesa, por i indefensió, 
sinó que han estat capaces de plantar 
cara al desànim; tot i les adversitats, 
han lluitat per recuperar l’alegria i pel 
seu benestar, tinguin setanta, vuitanta, 
noranta o cent anys. Moltes persones 
grans han demostrat les fortaleses 
dels vulnerables aplicant a la seva 
vida tenacitat, perseverança i enteresa.

» Les persones grans estan 
preocupades no tant pel seu propi 
futur (moltes creuen que ja tenen la 
vida «feta») com per l’aliè: el dels seus 
fills i els seus nets, el dels joves, el dels 
altres. Aquesta inquietud pels altres 
i pel futur que parla de cooperar, 
de treballar per reduir la distància 
intergeneracional, d’orientar cap 
al bé comú, reclama generativitat.

» El confinament reeixit de les persones 
grans ens deixa una lliçó: el valor 
de les fortaleses personals en 
la vellesa, la transcendència dels 
«recursos personals» per afrontar les 
situacions de fragilitat i vulnerabilitat. 
Les persones grans que han suportat 
millor aquesta situació es caracteritzen 
per un patró clar: són persones 
optimistes, agraïdes, amb recursos 
personals als quals acudeixen davant 
la indefensió, amb flexibilitat per 
canviar de rols, amb capacitat  
per ser cuidadores i per deixar-se 
cuidar; tenen una xarxa social i, des 
del seu confinament, s’hi senten 
vinculades i compromeses i hi 
continuen fent aportacions.

El que ha passat i el que estem  
vivint convida a la reflexió:  

Quines qüestions d’aquesta nova realitat 
han de ser nuclears per a l’esdevenir  

del Programa de Gent Gran  
de la Fundació ”la Caixa”?
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3 Què diu la gent gran

Amb l’objectiu d’entendre com han viscut les persones grans 
aquesta situació d’epidèmia, el Programa de Gent Gran ha fet una 
enquesta1 per saber: a) quina ha estat l’experiència personal de la 
gent gran en aquest temps de pandèmia i confinament; b) com i  
en quin grau s’han vist afectats pel que fa a relacions i soledat,  
i c) quina és la seva situació vital i quines preocupacions tenen. 

En resum, els resultats preliminars són aquests: 

1. Enquesta feta entre el 3 i el 12 de juny a persones grans que participen en 
les activitats que el Programa de Gent Gran desenvolupa a la xarxa de centres 
propis i en conveni amb les administracions públiques, i amb les quals durant el 
confinament hem continuat mantenint contacte i fent algunes activitats on-line.

PERFIL DE LA MOSTRA
Mostra: 2.935 persones 
grans que participen en 
les activitats del programa 
(centres propis i en conveni 
de tot Espanya)

Qüestionari telefònic,  
19 minuts de durada

Edat: mitjana de 72,7 anys

Gènere:  
 29,2 % homes 
 70,8 % dones

Estat civil:  
 8,0 % solters 
 57,5 % casats 
 27 % vidus 
 7,4 % divorciats  
  o separats

Convivència:  
 31,2 % sols 
 68,8 % acompanyats

Nivell educatiu:  
 8,4 % sense estudis

 46,4 % estudis  
  primaris

 13,8 % formació 
  professional

 15,0 % batxiller

 16,2 % estudis  
  universitaris

AQUESTA PANDÈMIA CONDICIONA LA SITUACIÓ VITAL DE LES 
PERSONES GRANS I DEIXA EMPREMTES EN LA SEVA BIOGRAFIA

POR DEL FUTUR: 
8 de cada 10 persones 

entrevistades reconeixen 
que tenen por del futur. 
D’aquestes, el 56,1 % tenen 
una por «moderada» al futur 
i el 32,9 % afirmen que tenen 
«molta» por del futur.

LLEGAT (PREOCUPACIÓ PEL FUTUR DE 
GENERACIONS JOVES): 

El 97,5 % de les persones de la 
mostra estan molt preocupades 
pel futur que deixen a les 
generacions joves, i el 68,6 % 
d’aquestes persones reconeixen 
una alta preocupació.

EMPITJORAMENT DE LA QUALITAT DE 
VIDA DE LES GENERACIONS FUTURES: 

El 70,8 % creu que les 
generacions futures viuran 
pitjor del que han viscut les 
generacions que ara són grans, 
i d’aquest percentatge, la 
meitat creu que viuran «molt 
pitjor».

COMPRENDRE EL MÓN: 
Gairebé la meitat de la mostra 

té dificultats per comprendre 
la situació actual i, d’aquesta 
part, el 12,5 % presenta 
serioses dificultats per fer-ho.

PENSAMENTS NEGATIUS: 
El 34,9 % de les persones 

enquestades reconeixen 
que han tingut pensaments 
negatius que les molestaven 
durant la pandèmia (por, 
enfocament excessiu en 
els aspectes negatius…); 
d’aquestes, el 14,1 % diuen 
que han tingut pensaments 
bastant o molt negatius. 

EMOCIONS NEGATIVES: 
El 34,8 % de les persones 

entrevistades reconeixen que 
han sentit tristesa, ansietat, 
neguit…, i d’aquestes, el 
12,7 % afirmen que han 
tingut sentiments bastant o 
molt negatius. 
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LA SATISFACCIÓ AMB LA VIDA I LA 
PERCEPCIÓ DE L’ESTAT DE SALUT ES 
RESSENTEN EN COMPARAR LA MOSTRA 
AMB D’ALTRES DE SIMILARS

LA IMPORTÀNCIA DELS  
CENTRES DE GENT GRAN

SATISFACCIÓ AMB LA VIDA: 
Més del 82 % de les persones 

enquestades tenen una alta 
satisfacció amb la vida, i més del 
71,9 %, un bon estat de salut.

El 70,0 % de les persones de 
la mostra han trobat a faltar  
poder acudir al centre de 
gent gran. 

El 73,0 % manifesten una gran 
necessitat de tornar al centre 
per tot el que aquest els 
aporta (relacions, activitat, 
sentit…). 

A pesar de la situació 
d’epidèmia, el 63,4 % no tenen 
gairebé por d’un possible 
contagi i tornarien al centre. 

En comparar aquestes dades amb les d’altres 
mostres similars del Programa de Gent Gran de 
la Fundació ”la Caixa”, trobem disminucions 
en ambdues variables d’entre el 5 i el 10 %, 
depenent de les mostres objecte de comparació. 

2. Losada, A., Márquez-González, M., García-Ortiz, L., Gómez-Marcos, M. Á., Fernández-Fernández, V., i Rodríguez-
Sánchez, E. (2012). Loneliness and mental health in a representative sample of community-dwelling Spanish older 
adults. The Journal of Psychology. Interdisciplinary and Applied, 146(3), 277-292. 
https://doi.org/10.1080/00223980.2011.582523.

3. Díez Nicolás, J., i Morenos Páez, M. (2015). La soledad en España. Madrid: Fundación ONCE, Fundación AXA.

4. Hughes, M. E., Waite, L. J., Hawkley, L. C., i Cacioppo, J. T. (2004). A short scale for measuring loneliness in large 
surveys: Results from two population-based studies. Research on Aging, 26(6), 655-672. 
http://doi.org/10.1177/0164027504268574.

SOLEDAT A L’ALÇA

SOLEDAT:  
Prevalença: 52,04 % de la mostra

Tenint en compte que la prevalença de 
la soledat en enquestes on-line sol ser 
inferior (és més fàcil reconèixer la soledat en 
entrevistes de formats presencials, en què 
la relació entre la persona que entrevista i 
l’entrevistada és més «íntima» i discreta), 
la present enquesta dona resultats per 
a mostres similars amb una prevalença 
sensiblement superior a d’altres de fetes 
al nostre entorn: l’enquesta «Soledat i risc 
d’aïllament social en les persones grans», del 
2018, feta als territoris on es desenvolupa el 

programa «Sempre acompanyats», estima 
una prevalença del 28 % aproximadament; 
els treballs de Losada i col·laboradors (2012)2 
i de Díez i Morenos (2015),3 com també els 
de Hughes i col·laboradors (2004)4 sobre 
dades de l’estudi longitudinal SHARE donen 
prevalences de prop del 23 %. 

No es pot deduir una relació causal entre la 
COVID-19 i aquesta prevalença més gran de 
la soledat, tot i que sí que convé no perdre  
de vista les dades trobades. 
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EL VOLUNTARIAT APORTA AVANTATGES. ELS 
VOLUNTARIS AFRONTEN MILLOR LA PANDÈMIA

DIFERÈNCIES DE GÈNERE

S’observen diferències estadísticament significatives entre 
les persones voluntàries i les que no ho són (per a més 
informació sobre les anàlisis fetes, cal contactar amb el 
Programa de Gent Gran, info@fundaciolacaixa.org). Les 
esmentades diferències es refereixen a millores observades 
sobre els recursos i les capacitats per afrontar la pandèmia 
per part dels voluntaris. Així, els voluntaris: 

» mostren menys soledat social i total, 

» tenen menys por del futur (6,2 % menys), 

» senten més satisfacció amb la vida (3,0 %), 

» presenten millor estat de salut (4,0 %), 

» disposen d’una xarxa social més gran, 

» tenen menys pensaments negatius, 

» senten menys emocions negatives, 

» fan una avaluació més bona de les seves relacions 
durant la pandèmia, 

» han mantingut millor el seu sentit de la vida, 

» han sentit menys por. 

S’observen diferències 
estadísticament significatives 
respecte del gènere:

» Es percep més soledat 
emocional en les dones i més 
soledat social en els homes.

» Les dones, respecte dels 
homes: 

· tenen més por del futur 
(8,5 %),

· senten més preocupació pel 
futur (3,1 %), 

· creuen que deixen un llegat 
pitjor a les generacions 
futures (2,7 %),

· entenen pitjor el món 
(3,5 %),

· posseeixen una xarxa social 
millor i més gran. 

CONCLUSIONS

L’epidèmia de la COVID-19 deixa empremtes 
en la situació de les persones grans: 
augmenta la percepció d’inseguretat i la 
vulnerabilitat del col·lectiu. 

Tenint en compte les limitacions intrínseques 
a les comparacions entre mostres diferents 
d’estudis diferents, de les dades recollides es 
deriva: 

» un empitjorament potencial de la satisfacció 
vital i de la percepció de salut;

» un possible augment de la prevalença de la 
soledat;

» la transcendència dels beneficis de fer 
voluntariat per afrontar els moments d’estrès; 

» diferències de gènere en l’experiència de la 
pandèmia: les dones presenten cotes més 
altes de preocupació, tot i que disposen de 
més recursos socials;

» la importància dels centres de gent gran en 
la vida quotidiana de les persones grans. 

Cal destacar que, encara que una immensa 
majoria de persones grans han superat 
amb èxit aquesta situació de confinament, 
l’epidèmia deixa ferides en termes de «gestió» 
de la situació de crisi: 

» Emocions i pensaments negatius, 
reconeguts per gairebé una de cada quatre 
persones. 

» Dificultats per connectar amb una vida 
amb sentit i significat, en una de cada tres 
persones, aproximadament. 

» Obstacles i barreres per entendre la 
situació, i por del futur tant personal com 
respecte de les generacions més joves. 

Així mateix, destaca l’enorme valor dels 
centres de gent gran com a llocs de trobada, 
intercanvi, aprenentatge i contribució al 
bé comú, i també la importància d’aquests 
centres en la vida quotidiana de les persones 
grans, fins i tot per sobre de la por davant el 
coronavirus, que tanta inquietud els provoca. 
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Des del moment del tancament dels centres —la majoria, el dia  
13 de març de 2020—, el programa va començar a treballar per poder 
acompanyar les persones grans i oferir-los recursos que afavorissin el 
manteniment de les relacions i els contactes entre companys. 

L’acció del programa  
durant la pandèmia de COVID-19

El resultat ha estat que, 
durant aquests mesos (d’abril 
a juny), hem pogut estar a  
prop de més de 34.000 
persones, i dinamitzar i 
facilitar la realització de més 
de 1.000 activitats. 

D’aquestes, en destaquem 
les següents: 

» Col·lecció COVID-19
» Guia pràctica i visual  

de WhatsApp
» Webinar Bon tracte
» Guia de lectura
» Entrega de llibres i materials 

de lectura
» En Forma, on-line

Comunitat Nre. Nre.
autònoma .......................d’activitats .................d’usuaris
Andalusia ............................... 215 ........................ 11.040
Aragó ..................................... 22 ............................ 442
Astúries .................................. 34 ............................ 290
Cantàbria ................................ 62 ............................ 792
Castella-la Manxa .................... 77 .......................... 2.419
Castella i Lleó ......................... 68 ............................ 572
Catalunya ............................... 203 ......................... 9.745
Ceuta ....................................... 9 .............................. 10
Comunitat Valenciana .............. 34 ............................ 399
País Basc ................................. 34 ............................ 234
Extremadura ........................... 73 .......................... 2.192
Galícia .................................... 38 ............................ 866
Illes Balears ............................ 34 ............................ 878
Illes Canàries .......................... 56 ............................ 724
La Rioja .................................... 6 .............................. 46
Madrid .................................... 67 .......................... 2.724
Melilla ..................................... 1 ............................... 2
Múrcia .................................... 52 ............................ 579
Navarra .................................... 9 .............................. 64
Total .....................................1.094 ........................34.018

Consells per  
ajudar la gent gran  
a fer front a l’epidèmia  
per coronavirus
Programa de Gent Gran
Direcció científica: Dr. Javier Yanguas Lezaun

COVID-19

Persones grans:  
Fortaleses que sorgeixen 
de l’adversitat

COVID-19

Programa de Gent Gran
Direcció científica: Dr. Javier Yanguas Lezaun

 Programa de Gent Gran 

 Direcció científica: 
 Dra. María Jesús Goikoetxea 

 Dr. Javier Yanguas Lezaun 

COVID-19

 Reflexions sobre el  
bon tracte a la gent gran 

durant la COVID-19 

Davant  
el dol  

i la mort

La majoria de persones  
no busquen una «resposta», 
sinó una persona disposada 

a escoltar sense jutjar

Programa de Gent Gran
Direcció científica: Dr. Javier Yanguas Lezaun
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Programa de Gent Gran
Direcció científica: Dr. Javier Yanguas Lezaun

Com podem recuperar  
el control de la nostra  
vida quotidiana  
en aquesta nova realitat
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Elements que hem de tenir en compte per al futur: 

a.  Hem de generar models de vellesa 
basats en el «ser» i no tant en el 
«fer», és a dir, passar de centrar-
nos en l’«activitat» a enfocar-nos en 
el desenvolupament d’un projecte 
personal, en una vida amb sentit i 
significat. Hem de buscar un equilibri 
en l’acció amb les persones grans que 
combini el benestar subjectiu (equilibri 
entre els aspectes positius i negatius), el 
benestar psicològic (desenvolupament 
de les capacitats relacionades amb el 
funcionament positiu i el creixement 
personal) i el benestar social (la 
valoració que fem de les circumstàncies 
i el funcionament dins de la societat). 
En altres paraules, a més de «sentir-
nos bé», hem de poder incidir en 
l’autoacceptació, les relacions positives, 
el propòsit en la vida, el creixement 
personal, la contribució social, la 
coherència social, el sentit… 

b.  Hem de facilitar el projecte d’una 
nova etapa en la vellesa que valgui 
la pena ser viscuda amb realisme i 
responsabilitat, gaudint i aportant, 
que equilibri les diverses àrees de la 
nostra vida: 

» Àmbit personal (cos, ment, emoció, 
valors, hàbits, espiritualitat…): 
desenvolupar capacitats i 
competències, canviar formes de vida i 
pensaments… 

» Àmbit relacional (parella, família, 
amistats): soledat, afectivitat, relacions, 
pèrdues... 

» Participació social i bé comú: foment 
de l’arquitectura comunitària i la 
comunitat, voluntariat, participació 
política, bon tracte, drets… 

» Àmbit del sentit i significat: vida 
coherent amb els valors, plena, de 
recerca de sentit, compromesa… 

» Àmbit de les decisions i opcions 
importants: preveure el nostre futur. 

» Oci i temps lliure: gaudir de la vida. 

c.  Importància de les relacions de 
suport i ajuda en la vida, en general, i 
en la vellesa, en particular. És necessari 
revertir l’aïllament i la soledat. 

d.  Cal elevar les «cures», tant 
l’autocura com la cura dels altres 
(relacions que cuiden i acompanyen) 
i la cura dels que necessiten ajuda, 
al nivell de màxima prioritat. Cal 
fomentar la compassió. 

e.  És necessari construir comunitat: 
aportar al bé comú significa 
reconvertir aquests centres en «actius 
comunitaris» (centres connectats amb 
la comunitat i que aporten valor al seu 
entorn), buscar un paper social actiu 
(generativitat) de les persones grans 
(en el sentit del benestar psicològic i 
el benestar social abans comentat), 
i alhora oferir acompanyament per 
al desenvolupament d’una vida 
personal plena, vinculada als altres 
(intergeneracional) i al seu esdevenir 
(foment del «voluntariat expert», 
persones amb capacitats i recursos 
competents per intervenir en situacions 
de complexitat social). 

5 Claus de futur per orientar  
l’acció del programa
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a. Dissenyar un itinerari formatiu, que 
hem titulat «Recuperant la nostra vida. 
Afrontar les conseqüències emocionals 
de la COVID-19», que: 

» abordi aspectes que han estat 
substancials durant l’epidèmia: 
aïllament, por, incertesa…;

» ajudi a afrontar les pèrdues personals, 
subjectives i col·lectives en aquest 
procés; 

» comprengui la vulnerabilitat de la 
condició intrínseca de l’ésser humà; 

» acompanyi en el dolor;

» fomenti la compassió i les cures, 

» permeti a cada individu reprendre les 
regnes de la seva pròpia vida. 

b. Crear una agenda de recursos 
formatius on-line complementària a la 
formació presencial als centres: 

» Digitalització de continguts. 

» Espais d’autoformació. 

» Càpsules formatives en eines de 
comunicació: Zoom i altres plataformes 
digitals. 

c. Donar continuïtat a l’agenda de 
recursos formatius presencials dels 
centres. 

d. Modelitzar la intervenció a la xarxa 
de centres propis, centrant-se en 
l’acompanyament a les persones i en  
la comunitat: 

» Amb les persones: acompanyar les 
persones al llarg del seu cicle vital al 
centre perquè puguin dur una vida 
amb sentit. 

» Amb la comunitat: establir aliances 
amb la xarxa de recursos i integrar-los 
com a agents de desenvolupament 
comunitari. 

» Un model pensat per acompanyar i 
empoderar les persones. 

e. Ajudar a afrontar la soledat i 
promoure les relacions socials 
significatives en les persones grans. 
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