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Presentació

L’envelliment de la població i les seves conseqüències s’ha convertit en una
qüestió molt important per als qui s’ocupen de la formulació de polítiques. Per
això, al juny del 2000, l’Assemblea General de les Nacions Unides va decidir
convocar la Segona Assemblea Mundial sobre l’Envelliment, amb l’objectiu
de presentar recomanacions sobre com conjuminar de la millor manera possible el desenvolupament socioeconòmic i l’envelliment demogràfic.
Aquesta Segona Assemblea va tenir lloc a Madrid l’abril del 2002 i un dels
seus resultats més importants va ser l’aprovació del Pla Internacional de
Madrid sobre l’Envelliment, un document que incloïa 238 mesures sobre les
persones grans i el desenvolupament de la salut i el benestar durant la vellesa
i com crear entorns propicis i favorables per envellir millor.
Entre les novetats d’aquest Pla respecte al Pla Internacional aprovat a Viena,
el 1982, després de la celebració de la Primera Assemblea Mundial sobre
l’Envelliment, n’hi ha una que és especialment rellevant: considerar que la
solidaritat intergeneracional tant en les famílies com en les comunitats i les
nacions és fonamental per aconseguir, tal com Nacions Unides proposa des
del 1995, que les nostres societats siguin per a totes les edats.
Amb aquest nou número de la Col·lecció d’Estudis Socials, l’Obra Social
”la Caixa” desitja contribuir a l’esforç iniciat per Nacions Unides a favor de
la construcció de societats per a totes les edats. Com? Oferint una anàlisi en
profunditat d’una de les possibles vies per augmentar la solidaritat entre les
generacions: el foment dels programes intergeneracionals. I fem la nostra
contribució precisament en el moment en què, un cop transcorreguts cinc
anys des de la Segona Assemblea, s’està duent a terme a escala mundial la
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primera revisió i avaluació del que s’ha aconseguit des que es va aprovar el
Pla Internacional de Madrid.
En aquest Estudi, dirigit pel professor Mariano Sánchez, s’aclareix el concepte d’una societat per a totes les edats, s’explica en què consisteixen i quins
són els beneficis fonamentals dels programes intergeneracionals i es presenten alguns dels models pràctics més idonis per aconseguir els serveis i el
desenvolupament comunitari que requereix aquest tipus de societat. A més,
s’ofereixen algunes dades sobre quina és la situació d’aquests programes a
Espanya, els quals han experimentat en els darrers anys un desenvolupament
sense precedents.
El present Estudi no solament mostra que els programes intergeneracionals
poden ajudar a disminuir la discriminació cap a les persones grans, sinó que
ofereix exemples concrets que il·lustren que aquests programes són una font
de solidaritat intergeneracional i, per tant, es poden considerar instruments
adequats per a la millora de la integració i la cohesió de les nostres societats.
En definitiva, els 11 autors, nacionals i internacionals, que han participat en
l’elaboració d’aquest treball, alguns dels quals lideren actualment la promoció
dels programes intergeneracionals a Europa i Amèrica del Nord, posen a disposició del públic en general, dels professionals i dels qui s’encarreguen de la
formulació de les polítiques, un material que els pot servir en el seu objectiu
d’avançar, en la pràctica, cap a societats per a totes les persones, per a totes
les edats.

Josep F. de Conrado i Villalonga
Director Executiu de l’Obra Social ”la Caixa”
i Director General de la Fundació ”la Caixa”
Barcelona, desembre del 2007
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Introducció

Aquest treball se situa entre dos plans. D’una banda hi ha el pla de la realitat, la realitat del contacte entre persones de diferents generacions i les conseqüències que té per a elles aquest contacte. D’altra banda, el pla dels ideals,
que es pregunta com aconseguir avançar cap a una societat per a totes les
edats, horitzó que formula Nacions Unides des de mitjan dècada dels noranta.
En la intersecció d’aquests dos plans sorgeix la pregunta que va originar el
present treball: com podríem, partint de la situació real del contacte i de les
relacions intergeneracionals, impulsar un canvi social que ens acosti a aquest
ideal d’una societat per a totes les edats? La resposta –i aposta– del treball és
la següent: si augmentem i organitzem de manera adequada les oportunitats
que les persones d’una generació poden tenir per relacionar-se amb persones
d’altres generacions, podem aconseguir que un nombre més gran d’aquestes
persones decideixin aprofitar l’avinentesa i practicar més la interacció intergeneracional. Evidentment, com més interaccions i més relacions positives
entre les generacions es produeixin, més a prop podrem ser d’eliminar algunes de les barreres que ara com ara impedeixen que les nostres societats siguin
realment per a tots, per a totes les edats.
Quina és la nostra situació de partida a Espanya en el tema de les relacions
intergeneracionals? Les dades de què disposem no ens permeten encara
extreure’n conclusions definitives, sinó tan sols fer-nos una idea del que
pot estar passant. Per exemple, en l’Enquesta sobre Condicions de Vida de
les Persones Grans (Observatori de Persones Grans-IMSERSO, 2004) es va
preguntar a una mostra de gent gran quines activitats havien fet durant una
setmana concreta que aquesta enquesta va prendre com a referència. En les
respostes va aparèixer que el 18% de les persones grans havien estat amb
infants o amb joves tots els dies d’aquella setmana; això no obstant, aquest
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percentatge pujava fins al 40,5% en el cas dels grans que deien haver estat
tots els dies amb persones de la seva edat. Sumant les respostes dels qui
havien estat amb infants o amb joves tots els dies o gairebé tots els dies de
la setmana, el percentatge arribava al 31,4%; en canvi, aquesta xifra era molt
més alta, el 65,2%, quan es parlava de quines persones grans havien estat amb
persones de la seva edat tots els dies o gairebé tots els dies de la setmana.
Segons aquesta mateixa Enquesta, estar amb infants o amb joves tan sols era
la desena activitat més freqüent de les persones grans.
Si en comptes d’agafar les persones grans en general ens centrem únicament
en aquelles que vivien en residències, les xifres d’aquesta mateixa Enquesta
eren encara més contundents. En aquest cas, només el 3,8% d’aquestes persones deien haver estat amb infants o amb joves tots o gairebé tots els dies
de l’última setmana. I únicament el 3,5% d’aquestes persones grans que no
havien estat amb infants i/o amb joves recentment deien que els agradaria
fer-ho en el futur.
Què ens suggereixen dades com les que hem esmentat en l’exemple? Doncs
que sembla que la majoria dels nostres grans no tenen un contacte regular
amb nens i nenes o amb joves. Per què? Hi ha moltes possibles respostes.
A nosaltres, en el marc d’aquest treball, ens interessa una, que és doble: el
contacte no és més gran perquè no s’ofereixen més oportunitats perquè es
produeixi o perquè les oportunitats existents no són prou atractives? Però
aquesta pregunta ens condueix a dues més: és possible pensar a implantar
una societat per a totes les edats en què cada persona, com a individu, tingui
els seus drets garantits però, alhora, no tingui facilitats per mantenir relacions
quotidianes amb altres persones de diferent edat? En aquesta ideal societat
per a totes les edats, en tenim prou d’estar bé?, o del que es tracta és de tenir
la possibilitat d’estar bé junts?
Nacions Unides va reconèixer, en les conclusions de la Segona Assemblea
Mundial sobre l’Envelliment, celebrada a Madrid el 2002, «la necessitat
d’enfortir la solidaritat entre les generacions i les associacions intergeneracionals, tenint presents les necessitats particulars dels més grans i els més joves i
d’impulsar les relacions solidàries entre generacions» (Nacions Unides, 2002:
4). I una manera d’aconseguir-ho, també segons Nacions Unides, és «impulsar i potenciar les activitats tradicionals i no tradicionals d’assistència mútua
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multigeneracional dins de la família, el barri i la comunitat, bo i aplicant-hi
una clara perspectiva de gènere» (Nacions Unides, 2002: 18).
Els programes intergeneracionals es van crear als Estats Units ja fa uns quaranta anys amb la finalitat de corregir el que llavors semblava que era una
amenaça per a aquella societat: el distanciament i l’enfrontament entre les
diferents generacions. Durant les seves quatre dècades d’història, aquests
programes han demostrat, dins i fora d’Amèrica del Nord, que poden ajudar
a eliminar, o si més no a disminuir, algunes de les barreres que dificulten el
contacte i les relacions intergeneracionals. Així ho creuen els onze autors
que han escrit els nou capítols que conté el present Estudi, el qual intenta
respondre a la crida efectuada per Nacions Unides que explica per què i com
els programes intergeneracionals poden actuar com a pont entre la situació
de partida (el pla de la realitat, caracteritzat per la manca de contacte intergeneracional, sobretot entre persones que no són parents) i la fita que Nacions
Unides proposa (la construcció d’una societat per a totes les edats, que de
moment se situa en el pla dels ideals).
Els autors que hem participat en aquest treball tenim experiència en el disseny,
la posada en marxa i l’avaluació de programes intergeneracionals. Això no
obstant, la nostra intenció no ha estat fer un manual per a la pràctica (per cert,
de mica en mica anem disposant, tant en anglès com en espanyol, d’alguns
textos que sí que tenen aquesta missió: Kaplan i Hanhardt, 2003; Bernard i
Ellis, 2004; McCrea, Weissmann i Thorpe-Brown, 2004; Bressler, Henkin i
Adler, 2005; Sánchez, 2007). El que hem pretès és aclarir en què consisteixen
els programes intergeneracionals, quins són els components típics dels programes que funcionen millor, quins beneficis tenen per als seus participants,
o quin paper poden jugar els programes intergeneracionals en les polítiques
socials que necessitem per arribar a una societat per a totes les edats. Creiem
que saber respondre preguntes com aquestes és indispensable per fonamentar
de manera sòlida els programes intergeneracionals que es puguin dur a terme.
Sense aquesta fonamentació correm el risc que programes com aquests, que
poden tenir un gran impacte, acabin sent tan sols una cosa bonica. Això no
obstant, i agafant les paraules de Generations United, organització que millor
representa als Estats Units la defensa de la intergeneracionalitat, nosaltres
pensem que els programes intergeneracionals no han de ser simplement una
cosa bonica sinó una cosa necessària i efectiva.
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L’Estudi aborda les qüestions que acabem d’esmentar i algunes altres, i ho fa
seguint un ordre. Comencem, en el capítol I, explicant en detall què vol dir
Nacions Unides amb l’expressió una societat per a totes les edats; és evident
que si volem que els programes intergeneracionals ens ajudin a acostar-nos
a aquesta societat, necessitem, primer, saber de què estem parlant. Fet això,
en el capítol II es presenten el concepte i la història dels programes intergeneracionals, els elements característics dels programes de més èxit i algunes
dades i exemples sobre programes intergeneracionals que s’estan duent a
terme a Espanya (sobre els quals, dit sigui de passada, tenim encara molt
poca informació). Atès que, un cop se sap què són els programes intergeneracionals, molta gent es pregunta immediatament per a què serveixen, hem
dedicat el capítol III a explicar-ho amb un cert grau de detall; per descomptat,
la realització d’un programa intergeneracional no garanteix l’èxit automàtic
de beneficis, però sí que sabem, gràcies a nombroses investigacions com les
que es comenten en aquest capítol, que, si es donen les condicions adequades, aquests programes aconsegueixen resultats positius. De quin tipus són
aquests resultats? De molts tipus. Això no obstant, hem decidit, per respondre
directament dues qüestions concretes que preocupen molt Nacions Unides i
oferir als lectors respostes a dues preguntes que tenen a veure amb aquests
possibles beneficis: poden ajudar els programes intergeneracionals a eradicar
la discriminació existent cap a les persones grans?, i com poden els programes
intergeneracionals contribuir a millorar la cohesió social i la solidaritat intergeneracional? El capítol IV està dedicat a respondre la primera d’aquestes
dues preguntes, mentre que el capítol V s’ocupa de la segona.
Tot seguit, el treball presenta dos models concrets de programes intergeneracionals que poden exemplificar millor fins a quin punt aquests programes
ens acosten, en la seva pràctica, a una societat per a totes les edats. En el
capítol VI es descriuen en què consisteixen, com funcionen i quins avantatges i inconvenients tenen els centres intergeneracionals, els quals són espais
en què, habitualment sota un mateix sostre, s’ofereixen serveis destinats a
persones de generacions diferents, aprofitant el potencial extra que suposa la
proximitat física quotidiana d’aquestes persones. En el capítol VII es parla,
per primera vegada a Espanya, del model anomenat Comunitats per a Totes
les Edats, que en aquests moments s’està posant en pràctica als Estats Units;
creiem que aquest model, del qual es presenten els seus fonaments i alguns
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exemples, suposa una de les apostes actuals més desenvolupades i agosarades
en la línia de promoure una societat per a totes les edats.
Els dos últims capítols aborden sengles qüestions que considerem molt rellevants si els programes intergeneracionals s’han d’obrir camí en les nostres
societats: d’una banda, necessitem disposar de professionals que sàpiguen com
aprofitar el potencial de la intergeneracionalitat que amaguen aquests programes i, de l’altra, hem de dotar-nos d’unes polítiques socials que estiguin pensades i executades de la manera adequada per tal que realment promoguin una
intergeneracionalitat positiva. Es tracta de dos capítols escrits amb un marcat
afany de fer pensar els lectors sobre els conceptes i els dilemes de fons existents darrere d’aquestes dues qüestions; els seus autors creuen que l’exercici
d’aprofundiment que han fet era imprescindible per aconseguir la necessària
renovació de llenguatges i de maneres de pensar tant la professionalització
com les polítiques socials articulades al voltant de la intergeneracionalitat.
Per acabar aquesta introducció parlarem dels possibles destinataris d’aquest
treball. En tot moment, els autors hem tingut present que els programes intergeneracionals són encara una cosa nova per no dir desconeguda, malgrat que
cada vegada n’hi ha més en funcionament a Espanya. Per això, hem considerat necessari, i didàctic, incloure les eines bàsiques per familiaritzar-se
amb el tema: el vocabulari, les idees, els conceptes i els exemples més en ús
en aquest camp de la intergeneracionalitat. Imaginem que cada lector sabrà
treure a aquest treball el partit que més li convingui; també suposem que els
qui dissenyen les polítiques socials hi poden trobar idees per millorar-les,
els qui investiguen sobre les relacions i processos intergeneracionals hi poden
descobrir suggeriments per a noves investigacions, els qui estan immersos
en el dia a dia de la pràctica hi poden aprendre part del que hi ha darrere les
activitats en les quals participen persones de diferents generacions, i els qui
simplement s’hi acostin amb la curiositat de llegir alguna cosa sobre aquest
tema per primera vegada, aquesta lectura podria desvetllar una motivació que
els porti a intentar participar en un programa intergeneracional en funcionament o fins i tot a iniciar-ne un.
La nostra esperança és que la lectura d’aquest Estudi ajudi a guiar el desenvolupament i la posada en marxa de programes intergeneracionals, cosa
important ja que ens pot acostar, de mica en mica, a una societat per a totes
les edats.

INTRODUCCIÓ
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I. Una societat per a totes les edats
Mariano Sánchez (Universitat de Granada)
Antonio Martínez (Institut de Persones Grans i Serveis Socials,
IMSERSO)

1.1. Introducció
El concepte d’una societat per a totes les edats és el centre d’aquest llibre.
Per tant, és lògic que ens n’ocupem en el primer capítol. I ho farem a través
d’un exercici d’interpretació: ara com ara, no interessa tant la nostra manera
d’entendre el concepte com la de qui, a l’efecte d’aquest treball, el va proposar: Nacions Unides.
Per tant, en les pàgines que segueixen oferirem als lectors una resposta a la
pregunta següent: què vol dir Nacions Unides quan parla d’una societat per
a totes les edats?
Com els bons lemes que es trien per batejar accions polítiques, una societat
per a totes les edats és una expressió que, a cop d’ull, és fàcil d’entendre.
D’una banda, es refereix a una societat feta perquè persones de totes les edats
(bebès, infants, adolescents, joves, adults, persones grans) hi puguin viure; de
l’altra, i tenint en compte qui ho ha proposat, es pot endevinar que no solament es tracta que aquesta societat doni cabuda a persones de diferents edats,
sinó que estigui pensada per a elles i, en conseqüència, sigui capaç de respondre a les seves necessitats i procurar el seu benestar i felicitat. Una societat
per a totes les edats no solament és un concepte, a més és un ideal, una fita.
El problema que suposa fer servir imatges ideals per representar un objectiu
és molt antic. Quan pensem les coses en forma de model ideal, com és el cas,
immediatament sorgeixen preguntes com aquestes: com recórrer el camí que
separa la situació que es percep com a real d’aquesta altra, desitjable, ideal,
que ens representem com la fita que es vol assolir? Fins a quin punt l’ideal
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és abastable? Quina part de realitzable i quina d’irrealitzable té la imatge
ideal?
1.2. Una societat per a totes les edats: formulació inicial
L’Assemblea General de les Nacions Unides, en una resolució del 16 de juny
de 2000 (A/RES/54/262), va decidir convocar la Segona Assemblea Mundial
sobre l’Envelliment a fi de «dur a terme un examen general dels resultats de
la Primera Assemblea Mundial i aprovar un pla d’acció revisat i una estratègia a llarg termini sobre l’envelliment en el context d’una societat per a
totes les edats, en què es prevegin revisions periòdiques» (Nacions Unides,
2000). D’aquesta manera, una societat per a totes les edats es convertia en
l’argument principal de la cita prevista el 2002. Al final, aquesta expressió va
ser el lema de la Segona Assemblea Mundial.
Una societat per a totes les edats va ser un concepte formulat com a tal per
Nacions Unides en el procés de preparació del 1999 com a Any Internacional de les Persones d’Edat. En efecte, el 1992, i mitjançant la seva resolució
47/5, l’Assemblea General de les Nacions Unides havia decidit que el 1999
fos l’Any Internacional de les Persones d’Edat. I tres anys més tard, concretament el 22 de març de 1995, el Secretari General de les Nacions Unides va
presentar davant l’Assemblea una proposta de marc conceptual per a aquesta
celebració (Conceptual Framework for the Preparation and Observance of the
International Year of Older Persons in 1999 (A/50/114)), en la qual va desxifrar les claus d’aquest concepte. L’Assemblea General, en la seva resolució
50/141, de 21 de desembre de 1995, va prendre nota del marc conceptual
elaborat pel Secretari General i va convidar els Estats membres a adaptar-lo
a les seves condicions nacionals i a formular programes d’acord amb aquest
marc per celebrar adequadament el 1999.
Això no obstant, cal aclarir que aquest concepte enfonsa les seves arrels una
mica més enrere en el temps; tot just deu dies abans de la presentació de
l’esmentat marc conceptual havia finalitzat la Cimera Mundial sobre Desenvolupament Social, celebrada a Copenhaguen del 6 al 12 de març de 1995.
En el capítol IV, dedicat a la Integració Social, de l’informe final d’aquesta
Cimera s’indicava el següent:
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«El propòsit de la integració social és la creació d’una societat per a tots, en
la qual cada persona, amb els seus propis drets i responsabilitats, compleixi
una funció activa. Una societat tan integrada com aquesta cal que es basi en el
respecte a tots els drets humans i totes les llibertats fonamentals, la diversitat
cultural i religiosa, la justícia social i les necessitats especials dels sectors
vulnerables i desfavorits, la participació democràtica i l’imperi de la llei»
(Nacions Unides, 1995a: 66). Fa la impressió que l’expressió una societat
per a tots va deixar la porta oberta perquè s’encunyés la d’una societat per a
totes les edats.
En la seva presentació del marc conceptual per a l’any 1999, el Secretari General de les Nacions Unides va explicar que una societat per a totes les edats és
aquella que «ajusta les seves estructures i funcionament i les seves polítiques i
plans a les necessitats i capacitats de tots, amb la qual cosa s’aprofiten les possibilitats de tots, en benefici de tots. A més, una societat per a totes les edats
permetria a les generacions efectuar inversions recíproques i compartir els fruits
d’aquestes inversions, guiades pels principis bessons de reciprocitat i equitat»
(Nacions Unides, 1995b: 9).
El marc conceptual concretava en quatre les dimensions de l’envelliment que
convergeixen en la idea d’una societat per a totes les edats:
1) La situació de les persones d’edat.
2) El desenvolupament permanent de les persones.
3) Les relacions multigeneracionals.
4) El desenvolupament i l’envelliment de la població.
Exposarem més detalladament com Nacions Unides va caracteritzar cadascuna d’aquestes quatre facetes.
La situació de les persones d’edat (1)

Aquesta primera faceta connecta el concepte d’una societat per a totes les
edats amb el Pla d’Acció Internacional de Viena sobre l’Envelliment, adoptat el 1982 després de la Primera Assemblea Mundial sobre l’Envelliment.
Aquesta connexió es concreta en la proposta de construir el concepte d’una
societat per a totes les edats, de naturalesa clarament multigeneracional, a
(1) En aquest capítol utilitzarem el terme persones d’edat quan aparegui així en les traduccions oficials de documents de Nacions Unides o per referir-nos al discurs d’aquesta Organització.
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partir i des de l’atenció a les persones d’edat. El Pla de Viena va convertir
les persones d’edat en l’objecte per antonomàsia de les diverses polítiques
d’envelliment; no en va, va ser fruit d’una Assemblea Mundial, la primera,
convocada «per iniciar un programa internacional d’acció encaminat a garantir la seguretat econòmica i social de les persones d’edat, així com oportunitats
perquè aquestes persones contribuïssin al desenvolupament dels seus països»
(Nacions Unides, 1983). Com podem veure, les anomenades persones d’edat
van ser situades al centre. I, a partir d’aquí, la qüestió va ser preguntar-se què
necessitaven i què calia fer per elles.
A més, totes les mesures pràctiques que es van adoptar a Viena havien de
contribuir al compliment dels 18 Principis de Nacions Unides a favor de les
Persones d’Edat, formulats el 1991 i agrupats en cinc àmbits: independència,
participació, cura, autorealització i dignitat.
Com podem veure, el focus d’atenció del concepte una societat per a totes les
edats es va delimitant: es parla fonamentalment de les persones d’edat (i no
pas de totes les persones: que potser no tenim tots una edat?).
El desenvolupament permanent de les persones

En línia amb els enfocaments que s’aproximen a l’envelliment des de la perspectiva del cicle vital, aquesta segona faceta del concepte una societat per a
totes les edats establia que només es podia entendre adequadament les persones d’edat si es considerava que el seu envelliment es produïa al llarg de tota
la vida: «L’envelliment és un procés que dura tota la vida i caldrà reconèixerlo com a tal. La preparació de tota la població per a les etapes posteriors de
la vida haurà de ser part integrant de les polítiques socials i abraçar factors
físics, psicològics, culturals, religiosos, espirituals, econòmics, de salut i
d’una altra mena» (Nacions Unides, 1983: 25i).
Des d’aquest punt de vista, nosaltres interpretem que les persones d’edat són,
per damunt de tot i en primer lloc, persones, és a dir, éssers humans capaços
de desenvolupar-se durant tota la vida; després, a més, són d’edat, tenen una
edat: l’acumulació d’anys que fa que aquestes persones es trobin en una fase
molt avançada del seu cicle vital ni descarta el seu potencial de desenvolupament ni ens autoritza a col·locar-les dins d’un col·lectiu a part.
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Aquest replantejament de l’envelliment, allunyat de la idea d’una tercera edat
com a etapa concreta i emmarcada de la vida, va deixar la porta oberta a la
defensa, primer, de l’envelliment saludable i, més tard, de l’envelliment actiu.
Les societats han de ser per a totes les edats, ja que tots els seus membres,
independentment de la seva edat, han de poder continuar contribuint al seu
benestar i a la seva la millora sempre que les societats (famílies i comunitats
incloses), al seu torn, prestin a les persones de totes les edats el suport necessari perquè la seva participació, més enllà d’un desig, sigui una cosa realment
factible. Per exemple, el dret a participar, per si sol no és suficient llevat que,
d’una banda, s’ofereixin a les persones, a cada persona, oportunitats al seu
abast per exercir aquesta participació i, de l’altra, la persona disposi de facultats i recursos per exercir-la.
Aquest segon tret d’una societat per a totes les edats va ser una idea més
innovadora quan es va formular. En sostenir que les condicions de les persones d’edat no depenen únicament d’elles mateixes sinó de la interacció entre
elles i els seus entorns, això volia dir que el conjunt de la societat, tots, som
responsables de la qualitat de vida que aconsegueixen les persones d’edat.
Les relacions multigeneracionals

Una societat més longeva és, alhora, una societat on les diferents generacions
han de conviure durant un nombre més gran d’anys. Aquesta constatació
obre la porta a possibles noves formes d’interacció entre les generacions, en
l’àmbit familiar, comunitari i de tota la societat. Per exemple, com es poden
dispensar a les persones d’edat les atencions que necessiten si el període de
provisió d’aquestes atencions s’allarga? O bé, com es pot aconseguir garantir
que els ingressos d’aquestes persones seran suficients encara que augmenti el
nombre dels qui tenen dret a percebre una pensió?
El concepte d’una societat per a totes les edats és, essencialment, multigeneracional. Encara més, ha de ser intergeneracional. La col·laboració entre
generacions (que, com veurem en el capítol II, va més enllà de la multigeneracionalitat, de la simple juxtaposició o coexistència de les generacions) és
clau en el manteniment d’unes estructures socials capaces de respondre a les
necessitats de les persones d’edat, necessitats que, per cert, estan vinculades
a les necessitats de les persones d’altres edats.
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Aquesta tercera dimensió del concepte, tal com la va aprovar Nacions Unides,
va fer replantejar i potenciar les relacions multigeneracionals en les famílies
i facilitar aquestes mateixes relacions als barris i entre grups que defensessin
interessos específics (per exemple, entre associacions de persones grans i
organitzacions de joves).
Nacions Unides incidia així en el caràcter multigeneracional d’una societat
per a totes les edats no com un simple tret descriptiu (si la societat havia de
ser per a totes les edats, la presència de persones de múltiples generacions era
indiscutible), sinó com un motor indispensable, que calia potenciar encara
més, per garantir l’adequada continuïtat de les nostres cada vegada més longeves societats.
Desenvolupament i envelliment de la població

En aquest quart i darrer factor del concepte una societat per a totes les edats,
el terme desenvolupament no feia al·lusió a la persona sinó a les estructures
socials i, especialment, a la relació entre les estructures demogràfiques i les
econòmiques. En paraules de Sidorenko (2007: 6), es tractava d’harmonitzar
l’envelliment de la població amb un desenvolupament socioeconòmic continu. La qüestió central d’aquesta quarta dimensió era la (inter)dependència
de la població. Què vol dir això? Doncs que només es pot aconseguir
que l’envelliment es converteixi en factor de desenvolupament si els uns
col·laborem amb els altres, si mantenim una mena de contracte segons el qual
és acceptable que tots depenguem del que tots contribuïm. L’exemple més
clar d’això és el sistema de pensions: per poder mantenir-lo, els qui estan
en actiu avui han de pagar perquè els qui ja no hi estan, però hi han estat en
les últimes dècades, puguin percebre la seva pensió. Els uns depenem dels
altres.
Finalment, dos aspectes que ja havien aparegut en altres dimensions del concepte es tornaven a anomenar en aquesta dimensió: la necessitat d’afavorir
els intercanvis multigeneracionals i la de promoure l’envelliment actiu al lloc
de residència.
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En conclusió: què volia dir Nacions Unides el 1995 quan va començar
a parlar d’una societat per a totes les edats?

Respondrem aquesta pregunta mitjançant dos gràfics. El gràfic 1.1, proposat
per Gary Andrews (1999: 6); el gràfic 1.2, per nosaltres.
GRÀFIC 1.1

Dimensions per abordar el concepte de societat per a totes les edats

La situació de les persones d’edat
Una «nova cultura de l’envelliment»
[Les persones d’edat són] agents i
beneficiaris del desenvolupament

Desenvolupament individual
al llarg de tota la vida
Previsió i confiança en un mateix

Quatre dimensions
per a l’estudi, el debat
i l’acció

Relacions multigeneracionals
Independència i interdependència

Interrelació entre desenvolupament
i envelliment
Ajustaments macro i micro
en un món canviant

Font: Andrews (1999).

Enfront d’aquest esquema, nosaltres en proposem un altre de diferent, que
ens sembla més ajustat al sentit implícit en el marc conceptual que acabem de
repassar.
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GRÀFIC 1.2

Reformulació de les dimensions per abordar el concepte
d’una societat per a totes les edats
Proposta segons el marc conceptual del 1995

Principis de Nacions Unides a favor de les persones d’edat:
independència, participació, cura, autorealització i dignitat

1. La situació de les persones
d’edat
Atendre les persones d’edat per
aconseguir que el seu envelliment
sigui positiu i actiu, un factor de
desenvolupament per a elles i per a tots

2. El desenvolupament permanent
de les persones
L’envelliment, com a procés que dura
tota la vida, exigeix mesures al llarg de
tot el cicle vital i no solament en l’edat
més avançada

Dimensions de
l’envelliment necessàries en
una societat per a totes les edats

3. Les relacions multigeneracionals
Els intercanvis intergeneracionals
en les famílies, les comunitats i a escala
nacional són indispensables per a
la preservació de les nostres societats.
Som interdependents

4. El desenvolupament i l’envelliment
de la població
Cal introduir els ajustaments
necessaris perquè l’envelliment
i el desenvolupament socioeconòmic
siguin compatibles

Font: Elaboració pròpia a partir de Nacions Unides (1995b).

En què es diferencien aquestes dues representacions del mateix marc
conceptual? Ens sembla que hi ha quatre diferències interessants:
• Primera diferència: el nostre gràfic aclareix, al centre, que Nacions Uni-

des no provava tan sols de presentar quatre dimensions per al debat, la
qual cosa és certa, sinó que són quatre dimensions pensades i articulades
al voltant de l’envelliment; per tant, l’aposta de Nacions Unides és arri-
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bar a una societat per a totes les edats prenent l’envelliment com a eix,
com a guia fonamental sobre la qual cal desplaçar-se; adonar-se d’això és
important.
• Segona diferència: el nostre gràfic deixa ben palès que, en conseqüèn-

cia amb el que s’ha dit més amunt, el marc d’una societat per a totes les
edats estava constituït pels Principis de Nacions Unides a favor de les
Persones d’Edat; aquest component de la conceptualització és fonamental,
ja que deixa entreveure una de les seves possibles contradiccions: com
era possible, si s’apostava, com defensa la segona de les dimensions, per
un envelliment entès com a procés al llarg del cicle vital, que, al mateix
temps, fossin únicament els principis a favor de les persones d’edat els
que constituïssin el teló de fons?
• Tercera diferència: el nostre gràfic inclou el terme desenvolupament en

tres de les quatre dimensions (1, 2 i 4), amb la qual cosa és més evident la
importància transversal que aquesta qüestió va tenir en la conceptualització d’una societat per a totes les edats.
• Quarta diferència: en la dimensió 3 (les relacions multigeneracionals),

la nostra representació mostra com la conceptualització va utilitzar, pel
que sembla indistintament, els termes multigeneracional i intergeneracional. Que potser són i impliquen el mateix aquests dos termes? Si
Nacions Unides semblava inclinar-se aquest cop per fer servir el primer
més que no pas el segon, per què ho va fer? I, el que és més important,
amb quines conseqüències en la fonamentació del seu concepte d’una
societat per a totes les edats? Preguntes obertes que ens porten a pensar,
a qüestionar-nos i, en conseqüència, a aprofundir en l’anàlisi que estem
duent a terme.
Sense haver estat testimonis dels debats que es van produir sobre la manera
d’articular el concepte d’una societat per a totes les edats, sembla que totes
aquestes preguntes anteriors no van desencaminades si tenim en compte els
comentaris d’algú que sí que va conèixer, des de dins, com es va interpretar
aquell moment (Sidorenko, 2007: 7): «Quan el concepte d’una societat per a
totes les edats es va presentar a finals de la dècada dels noranta, va aparèixer
com un enfocament innovador sobre l’envelliment –hi ha qui va pensar que
suposava un discutible distanciament respecte a compromisos anteriors al
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voltant de la cura i el suport a les persones d’edat–. Aquesta controvèrsia es
basava en la presumpció que els esforços per aconseguir una societat per a
totes les edats podrien conduir tant a un abandonament de les polítiques que
s’ocupen de resoldre situacions específiques, i a vegades difícils, de les persones grans, com a un desviament a altres grups socials, com ara els infants o
els joves, d’uns recursos ja per si mateixos limitats».
Aquesta percepció, paradoxal i realista alhora, que una societat per a totes les
edats es podria convertir en un fre per a les polítiques destinades al benestar
de les persones d’edat va provocar, segons explica Sidorenko, que «el Programa d’Envelliment de Nacions Unides hagués d’emfatitzar que, encara que el
concepte d’una societat per a totes les edats adoptés un enfocament ampli i a
llarg termini sobre l’envelliment dels individus i de les poblacions, la millora
de la situació de les persones d’edat continuaria sent una tasca summament
important per a les accions futures al voltant de l’envelliment» (Sidorenko,
2007: 7).
Al final, i malgrat que el marc conceptual, al nostre entendre, no arribava
realment tan lluny com havien interpretat els qui el van percebre com a amenaçador, la balança es va inclinar clarament a favor d’un envelliment que, si
bé es continuava considerant com a procés al llarg del cicle vital, mentre fos
objecte d’accions polítiques per part de Nacions Unides, se centraria en la
seva part referida a les persones d’edat.(2)
Per finalitzar aquest apartat, respondrem de manera esquemàtica la pregunta
que li dóna títol: què volia dir Nacions Unides el 1995 quan va començar a
parlar d’una societat per a totes les edats?
• Volia dir que l’envelliment era una qüestió que calia situar al centre de

les nostres societats i s’havia d’abordar des de totes les polítiques.
• Volia dir que, dins d’aquest procés d’envelliment, calia prestar una aten-

ció prioritària a les persones d’edat (persones més grans de 60 anys).

(2) Respecte a l’expressió persones d’edat, tal com s’utilitza en els documents de Nacions Unides, cal precisar
que la Divisió de Població de la Secretaria de les Nacions Unides considera que aquestes persones són les
que tenen 60 anys o més. Així, doncs, i encara que no es digués de manera explícita, es pot esperar que, en el
document que analitzem, també devia ser aquesta la manera implícita de delimitar les persones de les quals es
parla.
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• Volia dir que, dins de tot el que poguessin necessitar les persones d’edat,

hi havia cinc qüestions destacades que calia atendre: la seva independència, la seva participació, la seva cura, la seva autorealització i la seva
dignitat.
• Volia dir que l’atenció a les persones grans podia ser compatible amb el

desenvolupament socioeconòmic de les societats.
• Volia dir que les generacions són (inter)dependents i, en conseqüència,

cal promoure intercanvis de recursos entre elles.
1.3. Del marc conceptual del 1995 al Pla Internacional de Madrid
sobre l’Envelliment del 2002
Entre la presentació del marc conceptual que acabem d’analitzar, al març del
1995, i la celebració de la Segona Assemblea Mundial, a l’abril del 2002, van
transcórrer set anys. Durant aquest període de temps, la idea d’una societat
per a totes les edats va patir nous avatars. Això no obstant, va arribar a la
Segona Assemblea amb un bon estat de salut: Sidorenko i Walker (2004)
indiquen que el concepte central (sic.) del Pla Internacional de Madrid sobre
l’Envelliment (d’ara endavant, el Pla de Madrid) va ser el d’una societat per a
totes les edats. En efecte, així es reconeix en l’Article 1 de la Declaració Política sorgida de la Segona Assemblea Mundial: «Nosaltres, els representants
dels Governs reunits en la Segona Assemblea Mundial sobre l’Envelliment,
celebrada a Madrid, hem decidit adoptar un Pla d’Acció Internacional sobre
l’Envelliment per respondre a les oportunitats que ofereix i els reptes que
planteja l’envelliment de la població al segle XXI i per promoure el desenvolupament d’una societat per a totes les edats» (Nacions Unides, 2002: 1).
En una anàlisi detallada del Pla de Madrid, Sidorenko i Walker (2004: 152)
expliquen que el concepte d’una societat per a totes les edats, tal com apareix
en el Pla, s’articula en diversos temes abordats al llarg de tot el document:
• Els drets humans.
• La seguretat en la vellesa, que inclou l’eradicació de la pobresa.
• L’apoderament de les persones grans.
• El desenvolupament individual.
• La realització personal i el benestar al llarg de la vida.
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• La igualtat de gènere en les persones grans.
• La interdependència, la solidaritat i la reciprocitat intergeneracionals.
• L’atenció mèdica, el suport i la protecció social per a les persones

grans.
• La col·laboració entre totes les principals parts interessades en el procés

d’implementació del Pla.
• La investigació i l’experiència científiques.
• La situació d’envelliment de les persones natives i dels emigrants.
Concretant més aquesta anàlisi, podem examinar l’ús concret que es fa de
l’expressió en els textos de la Segona Assemblea Mundial. Així, en la Declaració Política de l’Assemblea ja es parla d’una societat per a totes les edats.
Concretament, en l’Article 6 s’expressa la necessitat d’una acció concertada
«per transformar les oportunitats i la qualitat de vida dels homes i les dones
a mesura que envelleixen i per assegurar la sostenibilitat dels seus sistemes
de suport, a fi i efecte de construir el fonament d’una societat per a totes
les edats» (Nacions Unides, 2002: 2). Oportunitats per participar i contribuir, qualitat de vida i suport garantit es proposen com a bases sobre les
quals cal edificar una societat per a totes les edats. Això no obstant, on més
s’aprofundeix en el concepte és en el text del Pla de Madrid.
Dit en poques paraules, l’objectiu general del Pla de Madrid era aconseguir
l’ajustament, l’adaptació a un món que envelleix; i el seu èxit residirà en i) la
capacitat que les seves mesures tinguin per millorar la qualitat de vida de les
persones d’edat i ii) en la seva potència per fer sostenibles els sistemes que
procuren el benestar al llarg de tota la vida de les persones. D’aquestes dues
maneres de mesurar l’èxit del Pla, la primera al·ludeix específicament a les
persones d’edat, mentre que la segona amplia el seu àmbit i sembla incloure
a tothom en la mesura que el benestar és una aspiració permanent, de totes
les persones, durant tota la vida. Aquest plantejament sembla un intent de
mantenir el doble llenguatge que s’havia plantejat el 1995, en el marc conceptual inicial: d’una banda, defensar l’enfocament del cicle vital en parlar
d’envelliment i, de l’altra, centrar-se en l’atenció a un sol període d’aquest
cicle, l’ocupat per les trajectòries de les anomenades persones d’edat (les que
tenen 60 anys o més).
Al llarg dels 132 punts en què està organitzat tot el contingut del Pla de
Madrid, l’expressió una societat per a totes les edats tan sols hi apareix cinc
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vegades. Nosaltres resumirem també en cinc els comentaris aclaridors sobre
l’ús d’aquesta expressió en el Pla de Madrid:
1) S’hi aprecia l’enfocament continuista adoptat per la Segona Assemblea,
ja que es reprenen al peu de la lletra les dimensions proposades el 1995 i
utilitzades com a marc conceptual el 1999. No hi ha res de sorprenent en
això. Però, a més de continuisme, s’hi reconeix també un cert avanç, que
es concreta en tres dels èxits aconseguits, a judici del mateix Pla, per l’Any
Internacional de les Persones d’Edat: l’augment de i) l’atenció al voltant de
les quatre dimensions del concepte, ii) de la introducció de l’envelliment
com a temàtica política transversal i iii) de les oportunitats per a tots amb
independència de l’edat.
2) S’enllaça el concepte d’una societat per a totes les edats amb els de drets
i llibertats. Això no obstant, el referent principal d’aquests drets no és el dels
específics per a les persones d’edat sinó el més ampli dels drets humans
i fonamentals de totes les persones; això és innovador. Després, i només
després, es parla de participació, no discriminació i dignitat de les persones
d’edat (tema al qual està dedicat el capítol IV d’aquest llibre).
3) Hi apareix el tema de les relacions i del diàleg entre generacions com un
factor que cal promoure i que, com veurem més avall, és objecte d’una atenció
sense precedents per part de la Segona Assemblea.
4) Que les persones grans tinguin oportunitats per contribuir a la societat era
una cosa que ja s’havia dit en explicar la segona de les dimensions del concepte d’una societat per a totes les edats (el desenvolupament permanent de les
persones). Això no obstant, el Pla de Madrid va més lluny, ja que especifica
que s’ha d’entendre per contribució dels grans totes les seves aportacions,
les quals, per descomptat, inclouen però van més enllà d’aquelles que es
poden mesurar en termes econòmics i/o que es fan a canvi d’una remuneració. Aquest aclariment col·loca el Pla de Madrid no solament en línia amb
l’envelliment actiu sinó amb l’envelliment productiu (Caro i Sánchez, 2005:
459). Aquí es veu un clar avanç.
5) Si el marc conceptual del 1995 havia situat les relacions multigeneracionals al seu si, el Pla de Madrid eleva a un rang superior el tema de la solidaritat intergeneracional. A més, estableix com a objectiu específic l’enfortiment
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d’aquesta solidaritat mitjançant l’equitat i la reciprocitat entre les generacions.
I proposa les set mesures següents per aconseguir-ho:
«a) Promoure, mitjançant l’educació pública, la comprensió de l’envelliment com una qüestió que interessa a tota la societat.
b) Considerar la possibilitat de revisar les polítiques existents per garantir
que promoguin la solidaritat entre les generacions i fomentin d’aquesta
manera la cohesió social.
c) Elaborar iniciatives dirigides a promoure un intercanvi productiu i mutu
entre les generacions, concentrat en les persones d’edat com un recurs de
la societat.
d) Maximitzar les oportunitats per mantenir i millorar les relacions
intergeneracionals a les comunitats locals, entre altres coses, facilitant la
celebració de reunions per a tots els grups d’edats i evitant la segregació
generacional.
e) Estudiar la necessitat d’abordar la situació específica de la generació
que s’ha d’ocupar al mateix temps dels seus pares, dels seus propis fills
i dels néts.
f) Promoure i enfortir la solidaritat entre les generacions i el suport mutu
com a element clau del desenvolupament social.
g) Emprendre investigacions sobre els avantatges i inconvenients dels
diferents arranjaments en matèria d’habitatge de les persones d’edat,
incloent-hi la residència en comú amb els familiars i les formes de vida
independent, en diferents cultures i contextos» (Nacions Unides, 2002:
19-20).
En aquest punt és important recordar que la qüestió que orienta el present treball és com podríem, partint de la situació real del contacte i de les relacions
intergeneracionals, impulsar un canvi social que ens acosti a l’ideal d’una
societat per a totes les edats. Ara ja sabem que Nacions Unides, en el Pla de
Madrid, respon dient que podríem aconseguir aquest impuls amb mesures
com ara fomentar les relacions i associacions intergeneracionals, facilitar la
participació de les persones grans en grups comunitaris intergeneracionals
o estimular el disseny d’habitatges que promoguin la coexistència intergeneracional. Això no obstant, no concreta com es pot dur a terme tot això
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en la pràctica. En aquest treball, proposem que la promoció i expansió dels
programes intergeneracionals és una manera d’ajudar a convertir aquestes
propostes en realitat. Així, pretenem vincular les propostes formulades en la
Segona Assemblea Mundial en referència al concepte d’una societat per a
totes les edats amb la fonamentació, el desenvolupament pràctic i l’impacte
d’aquests programes, la finalitat dels quals és abordar conjuntament necessitats de diferents generacions. Amb això, aquí es veu molt clarament com és
de pertinent l’objectiu del present treball en relació amb els desitjos establerts
per Nacions Unides.
En conclusió: què volia dir Nacions Unides el 2002 quan va continuar
parlant d’una societat per a totes les edats?

Després de tot el que acabem d’exposar, ens preguntem en què, si en alguna
cosa, va canviar el concepte d’una societat per a totes les edats entre la seva
formulació inicial, el 1995, i la utilitzada en el Pla de Madrid, el 2002. Novament recorrem a un gràfic per respondre aquesta pregunta (vegeu el gràfic
1.3).
Quines conclusions ens ajuda a treure aquesta nova representació que suposin
canvis significatius respecte a la primera conceptualització d’una societat per
a totes les edats?(3) Les conclusions són les quatre següents:
• Primera: abans que res, de les quatre dimensions n’hi ha dues que es

reforcen clarament: i) la preocupació per la situació de les persones d’edat,
tenint en compte vells i nous trets i problemàtiques d’aquesta situació (A),
i ii) la creença que les relacions multigeneracionals, reformulades com
a solidaritat intergeneracional (B), faciliten (C i D) la consecució d’una
relació mútuament beneficiosa entre les persones d’edat i el desenvolupament socioeconòmic d’unes poblacions que envelleixen (per cert, en el Pla
de Madrid aquesta darrera dimensió perd valor en si mateixa a favor de
transformar-se en un aspecte més (E) de la dimensió primera: la situació
de les persones d’edat).
• Segona: l’aprofundiment en la consideració de l’envelliment com a procés
incorpora a l’esquema (F) la preocupació genèrica per protegir i promoure
(3) Hem introduït en el gràfic una sèrie de lletres majúscules per facilitar-ne la comprensió a mesura que les anem
explicant. Les línies en blau assenyalen les innovacions del Pla de Madrid respecte al marc conceptual de partida
representat en el gràfic 1.2.
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GRÀFIC 1.3

Dimensions de l’envelliment necessàries en una societat
per a totes les edats
Proposta segons Pla de Madrid 2002

Protecció i promoció dels drets humans i llibertats fonamentals
Principis de Nacions Unides a favor de les
persones d’edat: independència, participació,
cura, autorealització i dignitat
A

1. La situació de les
persones d’edat
Atendre les persones d’edat per
aconseguir que el seu envelliment
sigui positiu i actiu, un factor
de desenvolupament per a elles
i per a tots
H

Envelliment
actiu i
productiu

F

L’envelliment,
temàtica transversal
G

2. El desenvolupament
permanent de les persones
L’envelliment, com a procés que dura
tota la vida, exigeix mesures al llarg
de tot el cicle vital i no solament en
l’edat més avançada

E
Dimensions de l’envelliment
necessàries en
una societat per a totes les edats

Creació d’entorns
propis i
favorables

I

C

3. Les relacions multigeneracionals
Els intercanvis intergeneracionals en
t B
les famílies, les
lidarita ali a escala
Socomunitats
ion per a la
c
a
r
nacional són rindispensables
e
n
e
intedegles
preservació
nostres societats.
Som interdependents

D

4. El desenvolupament i
l’envelliment de la població
Cal introduir els ajustaments
necessaris perquè l’envelliment i el
desenvolupament socioeconòmic
siguin compatibles

Font: Elaboració pròpia a partir de Nacions Unides (2002).

els drets humans i les llibertats fonamentals, no tan sols els de les persones
d’edat sinó els de tothom; i aquest mateix aprofundiment (l’envelliment no
és només cosa de les persones d’edat) produeix una segona conseqüència
(G): l’aposta, encara més decidida, per la introducció de l’envelliment, de
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manera transversal, en totes les polítiques, amb independència del grup
d’edat (les persones grans) que, a primera vista, poguessin afectar més.
• Tercera: pel que fa a la situació de les persones d’edat, s’insisteix

de manera innovadora no solament en la seva participació sinó en les
seves possibilitats de contribució a la societat; amb això, s’aposta per
l’envelliment actiu (H), i fins i tot productiu, d’aquestes persones.
• Quarta: la preocupació pel desenvolupament i l’envelliment de la pobla-

ció dóna lloc a l’emergència d’un nou tema que en el Pla de Madrid
apareix com a orientació prioritària: el desenvolupament socioeconòmic
ha de possibilitar (I) que cada vegada hi hagi entorns més propicis i favorables per a les persones d’edat.
La nostra interpretació és que el Pla de Madrid, partint de la conceptualització
inicial aprovada el 1995, i utilitzada el 1999, sobre una societat per a totes les
edats aprofundeix, sobretot, en dues de les quatre dimensions del concepte:
la situació de les persones d’edat i les relacions multigeneracionals. Tal com
havíem avançat més amunt, segons la interpretació de Sidorenko (2007), la
Segona Assemblea Mundial va complir el compromís que «la millora de la
situació de les persones grans continuaria sent una tasca summament important per a les accions futures al voltant de l’envelliment» (Sidorenko, 2007:
7). La nostra anàlisi així ho confirma.
Ara bé, novament es planteja la interessant qüestió de fons a la qual ja hem
al·ludit abans. Ens referim a com conciliar una preocupació destacada per la
situació de les persones d’edat amb l’interès de promoure i enfortir la solidaritat
intergeneracional, la qual cosa implica plantejar relacions en què l’intercanvi
satisfaci les necessitats de tots i no solament de les persones d’edat. Aquesta
conciliació és possible, però també creiem que no s’aconseguirà de qualsevol
manera. Si, per dir-ho de manera col·loquial, la balança intergeneracional
s’inclina massa a favor de les persones d’edat, correm el risc que la resta de
persones, més que percebre que contribueixen al bé comú (en el qual s’inclou
el seu propi), creguin que només ho fan per afavorir un grup d’edat. Una cosa
és defensar que les necessitats associades als processos d’envelliment són
responsabilitat de tots i una altra molt diferent és col·locar, sistemàticament,
les necessitats de les persones d’edat en primer lloc (això sí, al mateix temps
que revestim tot això de criteris benintencionats d’equitat i reciprocitat).
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La promoció de la intergeneracionalitat necessita una atenció detinguda i acurada abans de procedir amb mesures que puguin conduir a l’efecte contrari.
Per això és important el suport de la professionalització del treball intergeneracional (Sánchez i Díaz, 2005), qüestió a la qual està dedicat el capítol VIII
de l’Estudi.
Ara repetirem el mateix esquema que hem fet servir en la secció anterior, en
parlar de què volia dir Nacions Unides el 1995 quan va plantejar l’expressió una
societat per a totes les edats. Però ara ho farem actualitzant la pregunta: què vol
dir Nacions Unides el 2002 quan parla d’una societat per a totes les edats?
• Vol dir que no solament les relacions intergeneracionals són necessàries

per aconseguir aquesta societat, sinó que és imprescindible que aquestes
relacions aconsegueixin promoure i augmentar la solidaritat.
• Vol dir que precisament és aquesta solidaritat intergeneracional la que

serveix per reconciliar l’envelliment de les persones d’edat amb el desenvolupament socioeconòmic.
• Vol dir que la solidaritat intergeneracional no solament consisteix a
donar suport a les persones d’edat, sinó a propiciar les condicions perquè
aquestes persones, al seu torn, puguin participar i contribuir al desenvolupament i el benestar de la societat.
• Vol dir que una societat per a totes les edats s’ha d’ocupar de garantir
que disposa dels mitjans en general i dels entorns (espais físics, normes
socials, legislació, etc.) en particular per tal que aquesta solidaritat intergeneracional sigui possible (el capítol VI de l’Estudi està dedicat a descriure i explicar una forma innovadora de crear aquests entorns propicis:
la construcció de centres intergeneracionals).

1.4. Allò que és multigeneracional i allò que és intergeneracional
en el Pla de Madrid
L’última part d’aquest capítol es concentra en la dimensió que constitueix
el fil conductor de tot el llibre: les relacions intergeneracionals. Creiem que
aquesta atenció monogràfica està justificada: és indispensable saber què afegeix el Pla de Madrid a la idea d’(inter)dependència (els intercanvis interge-
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neracionals en les famílies, les comunitats i en l’àmbit de tota la societat són
indispensables per a la preservació de les nostres societats) apuntada el 1995
en el marc conceptual inicial.
A propòsit de què utilitza el Pla de Madrid el terme multigeneracional?
L’adjectiu multigeneracional només apareix quatre vegades al llarg de tot el
text del Pla de Madrid. De la lectura del text original no es pot concloure quin
és el significat que el Pla de Madrid dóna al concepte, més enllà d’utilitzar-lo
per referir-se a accions (assistència mútua multigeneracional), organitzacions
(comunitats intergeneracionals) o espais (habitatges intergeneracionals) en
els quals participen o coexisteixen persones de diferents generacions. Des del
nostre punt de vista, l’ús d’aquest terme només afegeix un matís interessant:
les organitzacions de persones d’edat (en principi, monogeneracionals) són
considerades com a instruments adequats per fomentar les interaccions multigeneracionals, és a dir, aquelles interaccions entre persones d’edat i persones
d’altres edats (generacions). En conclusió, l’ús del terme multigeneracional
en el Pla de Madrid no n’aclareix el sentit. Vegem què passa amb l’altre terme
pel qual ens hem interessat.
Intergeneracional apareix en el Pla de Madrid el doble de vegades que multigeneracional. La primera idea que cal destacar és que és el terme intergeneracional el que el Pla de Madrid fa servir per precisar millor el que prova de
dir-nos quan proposa un acostament més gran, mútuament beneficiós, entre
les generacions. La intergeneracionalitat és recomanada tant a escala familiar
com comunitària i de tota la societat, amb una insistència especial en les
necessitats dels més grans i els més joves. La intergeneracionalitat té a veure
amb la interdependència, amb la solidaritat i amb la reciprocitat i, per tant, no
consisteix únicament en el fet que les generacions estiguin juntes. Exercida
al si d’un grup, la intergeneracionalitat pot ser un mitjà per al desenvolupament i aprofitament del potencial de les persones d’edat, a més de referir-se
també a un lloc de vida i no solament a relacions i interaccions; la solidaritat
intergeneracional, formal i informal, des d’un punt de vista socioeconòmic, és
un requisit per a la cohesió social (aquest tema s’aborda en profunditat en el
capítol V de l’Estudi), clau per al necessari equilibri entre desenvolupament
econòmic i garantia de la prestació de serveis.
Segons Nacions Unides, la intergeneracionalitat és, d’una banda, un tret
consubstancial del funcionament del cicle vital però, de l’altra, ha de ser una
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opció: cal respectar el desig de les persones d’edat que no considerin beneficiós el fet de compartir la seva vida amb persones més joves. La intergeneracionalitat, a més de ser un element inherent a allò que és humà i una fita
ideal (mirant cap a l’horitzó d’una societat per a totes les edats), constitueix
un objectiu assolible a través de mesures concretes.
Veiem que el Pla de Madrid actualitza i articula en la pràctica, si més no en un
cert grau, el que en el marc conceptual era més aviat una desiderata. L’avanç
és indiscutible.
1.5. Conclusió
Obríem el capítol preguntant-nos què intentava dir Nacions Unides quan situa
l’expressió una societat per a totes les edats com a context i fita ideal de les
seves polítiques d’envelliment. En les pàgines precedents creiem que l’hem
respost, en la mesura que els mateixos textos de Nacions Unides així ho permeten. La conclusió és agredolça. D’una banda, l’agra, ha quedat patent que
el nivell d’abstracció del discurs de les polítiques dificulta la concreció real
de les seves fites i propostes; i, a aquest efecte, el concepte d’una societat per
a totes les edats no n’és una excepció. Però, d’altra banda, la dolça, hem vist
com, entre el març del 1995 i l’abril del 2002, la formulació d’aquest mateix
concepte i, el que és més important, la seva possible operacionalització, han
millorat.
Amb l’expressió una societat per a totes les edats, Nacions Unides prova de
dir-nos, des de l’òptica de l’envelliment, que aquest envelliment és cosa de
tots i que, en conseqüència, cal eliminar els obstacles que impedeixin a qualsevol persona implicar-se en les necessàries actuacions per viure millor en
unes societats on cada vegada es viurà més. Això no obstant, aquest missatge
està una mica llastat per la pròpia tradició de Nacions Unides de col·locar les
anomenades persones d’edat al centre de les seves preocupacions i polítiques
sobre l’envelliment.
Precisament com a contribució a l’alliberament d’aquest llast, els propers
capítols d’aquest llibre aprofundiran en els fonaments dels programes intergeneracionals i en el seu potencial per fer factible aquesta societat per a totes
les edats a la qual hem dedicat aquest primer capítol.
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La visió de Nacions Unides sobre una societat per a totes les edats ofereix
arguments útils als qui tenen interès a posar en marxa programes intergeneracionals. Recórrer a aquests arguments, en la manera en què els hem
explicat, pot ser una estratègia pràctica eficaç a l’hora d’haver de defensar
la necessitat d’apostar per destinar recursos a la realització d’un programa
intergeneracional.
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II. Els programes intergeneracionals:
concepte, història i models
Sally Newman (University of Pittsburgh) (1)
Mariano Sánchez (Universitat de Granada)

2.1. Introducció
En l’Article 16 de la Declaració Política de la Segona Assemblea Mundial
sobre l’Envelliment, organitzada per Nacions Unides, es diu: «Reconeixem
la necessitat d’enfortir la solidaritat entre les generacions i les associacions
intergeneracionals, tenint presents les necessitats particulars dels més grans
i els més joves, i d’impulsar les relacions solidàries entre generacions» (Nacions Unides, 2002). En aquest sentit, els programes intergeneracionals (d’ara
endavant, i per evitar un ús excessiu d’aquesta expressió, que pugui obstaculitzar la lectura del capítol, utilitzarem PI per referir-nos a aquests programes) constitueixen un instrument adequat per estimular i enfortir relacions
solidàries entre les generacions.
Si bé en els diferents capítols d’aquest treball s’al·ludeix, de maneres diverses,
a aquesta mateixa idea, en aquest segon capítol intentarem establir unes certes
bases de cara a la millor comprensió del que són els PI. Per fer-ho s’abordaran
les tres qüestions següents: i) què és un programa intergeneracional i quins
són els seus components fonamentals, ii) per què van sorgir aquests programes i, per acabar, iii) com distingir els diferents models de PI existents.
A més, al final afegirem informació sobre l’estat dels programes intergeneracionals a Espanya. Malgrat que som conscients que no estem en condicions
d’oferir conclusions definitives pel que fa al cas, ja que encara no disposem
de cap estudi de camp exhaustiu sobre els PI, sí que podem avançar algunes
dades relatives a una mostra dels PI que s’estan duent a terme actualment al
nostre país.
(1) La professora Sally Newman ha realitzat el treball de redacció d’aquest capítol, aprofitant una estada com a
invitada al Oxford Institute of Ageing de la Universitat d’Oxford.
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2.2. Què és un programa intergeneracional?
A hores d’ara, la pregunta de què s’entén per programa intergeneracional
és relativament fàcil de respondre. N’hi hauria prou de recórrer a definicions
com les següents:
• «Activitats o programes que incrementen la cooperació, la interacció i
l’intercanvi entre persones de diferents generacions. Impliquen compartir
habilitats, coneixements i experiències entre joves i grans» (VenturaMerkel i Lidoff, 1983).
• Els programes intergeneracionals «ajunten joves i grans per compartir

experiències que beneficien els dos grups. […] Estan dissenyats perquè
persones grans i joves sense lligams biològics s’impliquin en interaccions
que promouen els vincles afectius entre les generacions i l’intercanvi cultural i que proporcionen sistemes de suport positiu que ajuden a mantenir el
benestar i la seguretat de les generacions joves i grans» (Newman, 1997).
• «Els programes intergeneracionals són vehicles per a l’intercanvi determinat i continuat de recursos i aprenentatge entre les generacions més
velles i les més joves per [aconseguir] beneficis individuals i socials»
(Hatton-Yeo i Ohsako, 2001).
• «Un programa organitzat per fomentar interaccions entre infants, joves

i persones grans que siguin continuades, mútuament beneficioses i que
condueixin al desenvolupament de relacions» (McCrea, Weissman i
Thorpe-Brown, 2004).
• «Activitats o programes que incrementen la cooperació, la interacció i

l’intercanvi entre persones de diferents generacions. Aquestes persones
comparteixen els seus sabers i recursos i es donen suport mútuament en
relacions que beneficien tant els individus com la seva comunitat. Aquests
programes proporcionen oportunitats a les persones, a les famílies i a les
comunitats per gaudir i beneficiar-se de la riquesa d’una societat per a
totes les edats» (Generations United, sense data).
Com podem veure, la manera de conceptualitzar què és un PI varia. Això no
obstant, hi ha tres elements que són si fa no fa el mínim comú denominador
dels PI, independentment del concepte que utilitzem:
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a) En qualsevol PI hi participen persones de diferents generacions.
b) La participació en un PI implica activitats dirigides a assolir uns objectius beneficiosos per a totes aquestes persones (i, per tant, per a la comunitat on viuen).
c) Gràcies al PI, els participants mantenen relacions d’intercanvi entre
ells.
Això no obstant, aquest capítol va un pas més enllà de la simple definició del
que és un PI. A més, proposem, com es mostra en el gràfic 2.1, connectar el
concepte de PI, amb tot el potencial que té, amb uns altres dos: el de relació
intergeneracional i el d’envelliment.
Segons aquest gràfic, considerem que els PI, en interacció amb els processos
d’envelliment, poden constituir una de les bases sobre la qual es pot construir
el camí cap a una societat per a totes les edats.
Sobre generacions i relacions intergeneracionals

Ja ho hem dit: els PI poden servir per a la creació i, si escau, la millora de les
relacions intergeneracionals. I així ho testifica la història que tenen aquests
programes, de la qual parlarem esquemàticament més endavant. Això no obsGRÀFIC 2.1

Marc conceptual de l’Estudi
Societat per a totes les edats

Relacions
i programes
intergeneracionals

Envelliment/
persones d’edat
Solidaritat intergeneracional
Font: Elaboració pròpia.
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tant, per entendre aquesta capacitat, és necessari aclarir què volem dir quan
parlem de generacions i de relacions intergeneracionals.
Què entenem per generació? Aquesta pregunta ja s’ha abordat nombroses
vegades. Generació és un terme polisèmic i, per tant, no queda altre remei
que optar entre els seus diferents significats. Quins són aquests significats?
Ens sembla que, com han explicat Sánchez i Díaz (2005), la proposta que fa
respecte a això el sociòleg italià Pierpaolo Donati (1999) sobre els diferents
sentits de generació, tal com es representa en el quadre 2.1, és de les més
completes.
Generalment, el camp dels programes intergeneracionals s’ha decantat,
almenys en el seu context d’origen, els Estats Units, per utilitzar el concepte
de generació en el seu sentit socioantropològic (per exemple, avis, pares,
fills o néts) o en el de grup d’edat (per exemple, infants, adolescents, joves,
adults, persones grans o ancians). Això sí, amb una precisió interessant: les
generacions implicades en els PI no havien de ser consecutives. «Tot i que
tant els estudis intergeneracionals com els de la família aborden la interacció
QUADRE 2.1

Cinc accepcions del terme generació
TERME MÉS EXACTE

OPERACIONALITZACIÓ DEL CONCEPTE

Cohort (generació
en sentit demogràfic)

Conjunt dels nascuts en un mateix any o en un interval
d’anys (en general pocs)

Grup d’edat (generació
en sentit històric)

Una cohort de N anys considerada com un grup social

Unitat generacional (segons
la proposta de Manheim)

Un subgrup d’edat que produeix i guia moviments socials
i culturals

Generació en sentit
socioantropològic

El conjunt d’aquells que comparteixen una posició respecte a les relacions de descendència (o viceversa), és a dir,
d’acord amb la successió biològica i cultural, relacions que
són socialment mitjançades (per la societat)

Generació en sentit
relacional

Conjunt de persones que comparteixen una relació, aquella
que lliga la seva col·locació en la descendència pròpia de
l’esfera familiar-parental (és a dir: fill, pare, avi, etc.) amb la
posició que s’ocupa en la societat segons l’edat social (és a
dir, segons si un és jove, adult, persona gran, etc.). Aquesta
accepció combina l’edat històrica/social amb la relació de
descendència

Font: Elaboració pròpia a partir de Sánchez i Díaz, 2005: 397.
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entre les generacions, els investigadors de família utilitzen una definició més
àmplia de relacions intergeneracionals que la comunament acceptada en el
camp dels estudis intergeneracionals. Concretament, els estudis de la família
inclouen les relacions pares-fills i altres relacions de parentiu entre les que
consideren com a intergeneracionals, mentre que els estudis intergeneracionals se centren en relacions que no es donen entre parents i en les relacions
familiars entre generacions no contigües» (Hanks i Ponzetti, 2004: 8-9).
Aquest criteri nord-americà no està universalment implantat. Hi ha els qui
defensen que també es pot parlar de programa intergeneracional quan hi
participen persones de generacions consecutives, per exemple joves i adults o
adults i persones grans. En tot cas, el que sí que és cert és que els investigadors que estudien els PI han analitzat amb un interès especial la singularitat
de les relacions entre persones de generacions no consecutives (generalment,
infants-grans, adolescents-grans i joves-grans) en aquests programes. Alguns
d’aquests investigadors han assenyalat la singular potència de les relacions
entre cohorts d’individus d’aquestes generacions no adjacents a l’hora d’augmentar la solidaritat intergeneracional: «Els programes intergeneracionals
deuen la seva existència a la convergència d’un conjunt de factors socials,
econòmics i polítics, així com a la sinergia única que sembla que hi ha entre
persones grans i joves» (Newman i Smith, 1997: 3).
Passem a parlar ara del concepte de relació intergeneracional. Podem dir que
el concepte de relació intergeneracional fa referència, de manera genèrica,
a qualsevol interacció que es produeix entre persones o grups pertanyents a
diferents generacions. En efecte, així ho subscriu també Villar (2007), el qual
a més diferencia entre els termes intergeneracional i multigeneracional i diu:
«El terme “intergeneracional” suposa la implicació de membres de dues o
més generacions en activitats que potencialment poden fer-los conscients de
les seves diferents perspectives (generacionals). Implica una interacció i una
cooperació creixents per aconseguir fites comunes, una influència mútua i
la possibilitat de canvi (és desitjable que es tracti d’un canvi que suposi una
millora). Per contra, “multigeneracional” es fa servir habitualment amb un
sentit relacionat però més ampli: significa compartir activitats o característiques entre les generacions, però no necessàriament suposa una interacció ni
una influència entre elles» (Villar, 2007: 115-116).
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Nosaltres creiem que per parlar d’intergeneracionalitat no n’hi ha prou d’estar
junts; l’important és fer i fer-se junts, i que aquest fer vagi més enllà de la
simple interacció i passi a la relació. Concloem, per tant, que les relacions
intergeneracionals són totes aquelles, ja siguin de consens, de cooperació o
de conflicte, en les quals s’impliquen dues o més generacions, o grups generacionals, com a tals. És a dir, que la pertinença a una generació concreta
es considera el tret de referència dels individus convocats a relacionar-se i
implicats en la relació –al capdavall, encara que parlem de relacions entre
generacions els qui es relacionen, en realitat, són els individus, les persones–.
Per tant, la clau del terme (inter)generacional rau, tal com s’explica a fons en
el capítol IX de l’Estudi, no tant en allò que és generacional sinó en l’inter,
en l’entre.
Tenint en compte això, és sorprenent que Nacions Unides faci un ús intercanviat dels termes intergeneracional i multigeneracional quan parla de
les relacions entre generacions: «Sembla que Nacions Unides utilitza el terme
relacions multigeneracionals com a intercanviable amb el terme relacions
intergeneracionals. Això no obstant, en la literatura gerontològica aquests
termes tenen significats clarament diferents. Segons l’opinió de les autores,
Nacions Unides seria més exacta si fes servir el terme relacions intergeneracionals en documents que es refereixen a les relacions entre les generacions»
(Brownell i Resnick, 2005: 73-74).
Evidentment, sense una adequada precisió en l’ús dels termes, és més complicat poder avançar en la promoció de la solidaritat intergeneracional, tal com
desitja la mateixa organització de Nacions Unides.
Una puntualització més: no totes les relacions entre generacions són beneficioses per a les persones implicades. En aquest sentit, el que defensem en
aquestes pàgines és que els PI han demostrat ser capaços de fomentar la solidaritat intergeneracional; això sí, fem aquesta defensa sense incórrer en la
perillosa retòrica que sosté que tot allò que sembli relació intergeneracional
és bo. Per evitar aquest risc dedicarem, seguidament, unes línies a concretar
què vol dir el concepte de solidaritat intergeneracional.
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Sobre el concepte de solidaritat intergeneracional, en el marc
dels programes intergeneracionals

Les dues assemblees mundials sobre l’envelliment que han tingut lloc fins
ara han parlat de solidaritat intergeneracional. Però ho han fet d’una manera
quantitativament i qualitativament diferent.
En el Pla d’Acció Internacional de Viena sobre l’Envelliment, només s’hi va
incloure la següent al·lusió directa al tema de la solidaritat intergeneracional:
«Un objectiu important del desenvolupament social i econòmic és la consecució d’una societat integrada des del punt de vista de l’edat, en la qual s’hagi
eliminat la discriminació i la segregació per motius d’edat i s’impulsi la solidaritat i el suport mutu entre les generacions» (Nacions Unides, 1983: 25h).
Vint anys més tard, en el Pla d’Acció Internacional de Madrid sobre l’Envelliment, el terme solidaritat hi apareixia nou vegades referit a les relacions
entre generacions. A més, aquest document va dedicar un apartat complet (el
número cinc dins de la primera orientació prioritària) a aquesta qüestió en els
termes següents (Nacions Unides, 2002: 19):
• «La solidaritat entre les generacions a tots els nivells –les famílies, les
comunitats i les nacions– és fonamental per a la consecució d’una societat
per a totes les edats».
• «La solidaritat constitueix també un requisit previ primordial de la cohesió social» (el capítol V del llibre aborda aquest tema: la relació entre programes intergeneracionals, solidaritat intergeneracional i cohesió social).
• «[La solidaritat] és el fonament tant de la beneficiència pública estructu-

rada com dels sistemes assistencials no estructurats».
• «En l’àmbit de la família i la comunitat, els vincles intergeneracionals

poden ser valuosos per a tots».
Veiem, de nou, que els documents de Nacions Unides utilitzen l’expressió
però no l’expliquen. Nosaltres sí que ho farem, però en el context dels PI.
Més amunt, en parlar d’intergeneracionalitat, ens havíem referit a la importància de l’entre, de la relació. Ara bé, si passem a parlar de solidaritat intergeneracional, aquest entre ja no pot ser qualsevol sinó un de concret, el marcat
per la solidaritat. Més endavant, en el capítol V de l’Estudi, Alan Hatton-Yeo
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proposa que el concepte de solidaritat intergeneracional sigui entès d’una
manera àmplia, en termes de sistemes formals i informals, pràctiques i acords
que fan possible que les generacions col·laborin les unes amb les altres per a
l’assoliment de beneficis mutus. A partir d’aquesta aproximació, i pensant en
el tema que ens ocupa, nosaltres afegim que aquesta col·laboració no té per
què consistir en un exercici estricte de reciprocitat simètrica (aquest exercici
el practica, per exemple, qui diu: «jo t’ajudo en la mesura que tu m’ajudis
a mi»), sinó que pot adoptar altres formes en la pràctica (per exemple, mitjançant un comportament altruista, que sigui solidari sense esperar res a canvi
i, per tant, la reciprocitat no hi entri en joc).
Tesch-Römer, Motel-Klingebiel i von Kondratowitz (2000: 9), en el marc
d’una anàlisi sobre les formes d’assegurar la solidaritat entre generacions,
defineixen com a solidari l’acte que «inclou comportaments d’ajuda, suport
i cooperació i que es basa en un compromís o en un valor ideal subjectivament acceptat». I distingeixen, com ja és comú, entre la solidaritat intergeneracional existent en la família i la que es duu a terme en la societat. Els PI
se centren, sobretot, en la segona, si bé es pot esperar que hi hagi ponts de
connexió entre els dos tipus de solidaritat (de fet, continua sent un repte interessant per al camp intergeneracional explicar com es produeixen, quan així
passa, els transvasaments entre aquests dos espais de solidaritat: la família i
la societat).
En definitiva, ajuda, suport i cooperació, i fins i tot reciprocitat, són termes
que caracteritzen la solidaritat intergeneracional com a acte emmarcat en les
relacions existents en els programes intergeneracionals. Els PI apareixen com
a vehicles per a la pràctica d’aquesta solidaritat; si més no, aquesta és la seva
intenció. Metodològicament, a més, aquests programes intenten cada vegada
més que aquesta solidaritat sigui una pràctica mútua, d’unes generacions respecte a d’altres, i no solament unidireccional.
2.3. Components dels programes intergeneracionals
que funcionen millor
Més amunt, en aquest mateix capítol, hem parlat del mínim comú denominador dels PI. Ara avancem per presentar quins són els elements que, de manera
més freqüent, apareixen en els programes intergeneracionals que tenen més
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èxit, que millor compleixen l’objectiu d’establir lligams positius entre les
generacions.
Amb aquesta finalitat, reprenem com a punt de partida l’anàlisi que, sobre
aquesta mateixa qüestió, han efectuat recentment Sánchez i Díaz (2007), tal
com es representa en el gràfic 2.2.
El gràfic il·lustra en una sola imatge quatre propostes diferents sobre el tema
que ens ocupa, representada cadascuna d’aquestes per un cercle. Aquests cercles ens permeten, d’una banda, apreciar, per separat, els components fonamentals que cadascuna de les quatre propostes inclou. També podem observar
on es produeixen les interseccions entre els quatre conjunts, agafats de dos en
dos o els quatre alhora.
La conclusió que en podem treure és doble:
• Quins són els factors d’èxit més comuns en els programes intergenera-

cionals? Connectar el PI amb la comunitat en la qual es duu a terme (és
a dir, que el PI respongui a necessitats reals que hi hagi allà on es desenvolupa), fer una bona gestió i planificació del programa i, finalment, que
el PI disposi de la col·laboració de diverses entitats de la zona (cosa que
també podríem anomenar treball en xarxa).
• Quins altres factors d’èxit, a més dels anteriors, sembla que són també

importants? Una avaluació adequada del programa, una bona preparació
de les persones que hi participen i un finançament suficient.
Ara completarem aquesta anàlisi afegint un cinquè treball als quatre ja inclosos en el gràfic 2.2. Es tracta d’un estudi més recent, efectuat a Austràlia per
MacCallum, Palmer, Wright, Cumming-Potvin, Northcote, Brooker i Tero
(2006), en el qual es conclou que els programes intergeneracionals d’èxit
presenten les característiques següents:
• Ofereixen oportunitats per al desenvolupament de relacions: els PI tenen

una durada suficient per permetre l’establiment de relacions i la ruptura
d’estereotips; les activitats afavoreixen les relacions, la naturalesa de les
quals es cuida intentant que siguin obertes, tolerants i que no persegueixin
jutjar l’altre; es promou la reciprocitat.
• Disposen, de maneres diferents, del suport tant d’unes organitzacions
com de la comunitat en la qual el PI es duu a terme.
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GRÀFIC 2.2

Components dels PI que funcionen millor I

Newman

Granville
Presència
de paladins
• No reforç
d’estereotips
negatius
• Promoció de la
inclusió social
• Beneficis per als
participants
•

•

Personal

•

Institucionalització

Avaluació
adequada
Participants
ben
preparats
Comunitat

Finançament

Gestió i
planificació
Col·laboració
entre entitats

•

•

•

Sostenibilitat
del tema
Ampli suport
i interessos al
voltant del PI
Suport de
voluntaris
Feldman et al.

•

Rols

•

Relacions

•

Reciprocitat

•

Reconeixement

Bressler, Henkin
i Adler

Font: Sánchez i Díaz, (2007: 16).

• Faciliten als qui hi participen oportunitats per fer junts una variada gam-

ma de coses dirigides a trencar el gel entre ells i acostar-los; amb això,
el programa fa que els participants se sentin capaços de dur a terme les
activitats; tot això té a veure amb les activitats que s’efectuen durant el
programa i amb la gestió dels rols que exerciran els participants en el PI.
• Són programes capaços d’adaptar-se per respondre millor a qüestions

com ara la dificultat de participació en els PI de grups més retrets, la manca d’innovació o l’absència de presa de consciència sobre la importància
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que el gènere i la cultura poden tenir en els lideratges i relacions que es
formen gràcies a aquests programes.
Aquesta proposta de MacCallum et al. (2006) ens permet afegir al diagrama
representat més amunt diversos components que prediuen l’èxit d’un PI. El
primer element esmentat per aquests autors, les relacions, ja estava inclòs en
el diagrama; el segon, el suport, no hi apareix com a tal, però sí que podem
entendre que es troba implícit en els components gestió i planificació (suposa
que alguna organització dóna suport al programa), col·laboració entre entitats (també implica suport d’alguna organització) i comunitat (suport de les
persones de l’entorn). En tercer lloc es referien a allò que nosaltres hem interpretat com la gestió dels rols dels participants: que tots juguin un paper en el
programa i que aquest paper sigui adequat i estigui ben definit. El component
rols ja figurava en el diagrama, però no pas així el d’activitats, que en aquest
cinquè model, el de MacCallum et al. (2006), sí que hi apareix ressenyat. Per
acabar, ens trobem amb un component nou: l’adaptació del programa a la
diversitat del seu context.
Si incorporem el que opinen aquests autors al que ja sabíem, obtenim un nou
gràfic (vegeu el gràfic 2.3), més complet que l’anterior.
De tot això se’n desprèn una lliçó pràctica molt interessant per als qui estan,
sobre el terreny, planificant i executant programes intergeneracionals: hi ha
un cert consens sobre els elements que cal assegurar perquè un PI tingui èxit.
Aquests elements són, com a mínim, els tres següents:
a) Que el PI respongui a necessitats reals que hi hagi allà on es duu a
terme.
b) Fer una bona gestió i planificació del programa.
c) Disposar de la col·laboració de diverses entitats de la zona (treballar
en xarxa).
Però, a més, cal intentar que també hi siguin presents els cinc components
següents:
a) Una avaluació adequada del programa.
b) Una bona preparació de les persones que participen en el PI.
c) Un finançament suficient.
d) Que cada persona participant exerceixi un rol per desenvolupar, un
paper en el programa.
ELS PROGRAMES INTERGENERACIONALS: CONCEPTE, HISTÒRIA I MODELS 47

GRÀFIC 2.3

Components dels PI que funcionen millor II
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Font: Elaboració pròpia a partir de Sánchez i Díaz (2007).

e) Que el PI no solament procuri que els participants es reuneixin i estiguin junts, sinó que aconsegueixi que es relacionin.
2.4. El concepte de camp intergeneracional
Tots aquests elements dels PI que acabem de veure i que constitueixen recomanacions per a la consecució de l’impacte positiu que es persegueix, han
d’anar acompanyades del necessari enquadrament d’aquests programes, no
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com a pràctiques aïllades sinó dins d’un marc més ampli: el camp intergeneracional. Aquesta idea és fonamental si no volem que els PI es quedin en un
fer perquè sí, molt allunyat del que realment poden aconseguir.
La nostra definició del concepte de camp intergeneracional és la següent:
conjunt de coneixements (teories, investigacions, pràctica) i d’accions (especialment les polítiques públiques i els programes intergeneracionals) encaminats a aprofitar de manera beneficiosa el potencial de la intergeneracionalitat
en tant que trobada i intercanvi entre persones i grups pertanyents a diferents
generacions.
La professora britànica Miriam Bernard (Bernard, 2006) sosté que el camp
intergeneracional s’articula al voltant de quatre dimensions: la investigació,
les polítiques, les pràctiques i les teories que aborden la intergeneracionalitat.
Però aquesta investigadora no solament descriu aquestes quatre dimensions,
sinó que les situa i les relaciona entre si: per a ella, la investigació (que inclou
l’avaluació dels PI) és bàsica i fonamental per facilitar i entendre les connexions existents entre la pràctica, les polítiques i la teoria. En conseqüència,
col·loca la investigació com la dimensió central del camp intergeneracional,
tal com mostra el gràfic 2.4.
Revisant a fons la inspiradora proposta d’aquesta reconeguda investigadora es
pot arribar a la conclusió que, si bé les quatre dimensions estan ben identificades, no passa així amb la seva interrelació mútua. Per tant, es podria suggerir
un canvi en l’ordre de les dimensions, tal com reflecteix el gràfic 2.5.
Aquesta nova representació planteja que el camp intergeneracional arrenca i,
per tant, té al seu centre no pas la investigació sinó les pràctiques intergeneracionals. Aquest terme inclou qualsevol tipus d’interacció, formal o informal,
intencionada o no, conjuntural o prolongada en el temps, entre individus o
grups de diferents generacions, en tant que aquestes interaccions s’interpretin
preferentment des del punt de vista d’aquesta identitat generacional.
Sembla clar que, sense pràctiques, sense activitats, sense projectes, sense programes, no hi ha res a investigar; la investigació, l’elaboració d’explicacions
de les diferents pràctiques intergeneracionals (és a dir, l’elaboració de teories) i, per descomptat, el disseny i l’aplicació de polítiques que abordin la
intergeneracionalitat, tot això, ve després. Això sí, la investigació i les teories
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GRÀFIC 2.4

El camp intergeneracional I

Teories

Investigació
Pràctica

Polítiques

Font: Bernard (2006).

apareixen a la base del triangle, on sostenen tant les pràctiques com, indirectament, les polítiques. D’aquesta manera, el camp intergeneracional necessita
dotar-se d’una sòlida base d’investigació i teories (en el fons, l’elaboració de
teories no és sinó una part molt rellevant de la tasca investigadora) que pugui
orientar les pràctiques intergeneracionals (i, especialment, els programes) i
que guiï, a la llarga, la presa de decisions sobre les polítiques més convenients
per impulsar la intergeneracionalitat.
De fet, tot i que hi ha innombrables exemples de pràctiques intergeneracionals, el desenvolupament de la investigació i l’avaluació en aquest camp
encara és a les beceroles, com ens explica Valerie Kuehne: «el resultat dels
estudis és que les troballes són per força provisionals, les conclusions estan
feblement fonamentades i les recomanacions als qui treballen en la pràctica,
a altres investigadors i als encarregats de dissenyar les polítiques són ambigües» (Kuehne: 2003: 146).
De tot això en podem extreure una clara conclusió per a la pràctica dels programes intergeneracionals: els PI no es poden basar en simples intuïcions («ho
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GRÀFIC 2.5

El camp intergeneracional II
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Font: Elaboració pròpia.

faré així perquè em fa l’efecte que funcionarà»), ni en el desig d’experimentar
(«ajuntarem aquests grans amb un grup de nens i nenes per veure què passa»),
sinó que han de ser el resultat de la investigació, han de tenir una relació directa amb aquesta investigació. Només així podem assegurar-ne la qualitat.
2.5. Història i evolució dels programes intergeneracionals
Al començament del capítol anunciàvem que, a més d’abordar el concepte
de programa intergeneracional i els seus components fonamentals, parlaríem
també de com es van iniciar. D’això ens n’ocuparem en aquest epígraf.
El desenvolupament històric dels PI es pot dividir en diverses fases. Podem
situar la primera als Estats Units, en les dècades dels seixanta i setanta; llavors,
la raó de ser d’aquests programes tenia a veure amb un evident distanciament
entre les generacions. La segona fase, fins als anys noranta, i també situada
a Amèrica del Nord (Estats Units i Canadà), va passar a estar caracteritzada
per la utilització dels PI per abordar problemes socials relacionats amb les
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necessitats culturals, socials i econòmiques. Finalment, en la tercera fase, en
la qual ens trobem, a més d’un increment de l’ús dels PI com a instruments
per al desenvolupament comunitari, estem sent testimonis de l’emergència
d’aquests programes en l’entorn europeu.
Els primers PI van néixer a finals dels anys seixanta fruit de la creixent presa
de consciència que la separació geogràfica de membres joves i grans de les
famílies, conseqüència de la reubicació familiar deguda als canvis en el mercat laboral, tenia efectes negatius sobre aquests membres i sobre les relacions
entre ells. Aquesta separació estava provocant la pèrdua d’interacció entre
grans i joves, l’aïllament de les persones grans i l’aparició de percepcions
mútues errònies, mites i estereotips, entre aquestes generacions. Com a resposta a aquests canvis i efectes es van organitzar els primers PI.
Dues dècades més tard, en la segona fase, els PI van canviar la seva raó de
ser: van passar a ocupar-se d’intentar pal·liar problemes que afectaven aquestes dues poblacions més vulnerables, infants/joves i persones grans: la baixa
autoestima, l’abús de les drogues i de l’alcohol, els baixos resultats escolars,
l’aïllament, la manca de sistemes de suport adequats, l’atur i la desconnexió
amb la família i amb la societat.
A començament dels anys noranta, els PI van ampliar el seu espectre d’actuació
i van intentar donar suport als esforços per revitalitzar les comunitats, la qual
cosa, a la llarga, podria comportar la reconnexió de les generacions. Aquest
darrer objectiu és potser el que està més en sintonia amb la construcció d’una
societat per a totes les edats.
A finals d’aquesta mateixa dècada, els PI es van començar a desenvolupar amb força a Europa. Apareixen com a resposta a problemàtiques com
ara la difícil integració de les persones immigrants, en el cas d’Holanda;
com les qüestions polítiques relacionades amb la inclusió i els nous rols
de les persones grans, al Regne Unit, o com la percepció d’una certa crisi en els models de solidaritat familiar tradicionals i l’interès per impulsar
l’envelliment actiu, en el cas d’Espanya. La millor prova d’aquesta mena de
despertar dels PI va ser la creació, el 1999, del Consorci Internacional per
als Programes Intergeneracionals, els objectius i la raó de ser del qual es
tractaran en el capítol IV.
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En tota aquesta trajectòria, d’unes quatre dècades, de desenvolupament dels
PI s’han produït alguns esdeveniments especialment rellevants que, per finalitzar aquest epígraf, presentem, de manera esquemàtica, en el quadre 2.2.
2.6. Els programes intergeneracionals a Espanya
La tercera de les qüestions que preteníem abordar en aquest capítol es refereix
als diferents models de PI existents. A mesura que els PI es van anar proposant i posant en pràctica, va sorgir la necessitat de dotar-se d’un sistema per
classificar-los i, d’aquesta manera, distingir quins eren més convenients per a
cada cosa. Al principi, la classificació es va dur a terme mitjançant un senzill
sistema de descriptors que reconeixien quines interaccions es produïen entre
el grup de persones grans i els infants/joves.
El primer criteri per classificar-los va ser el del servei: qui presta un servei i a
qui el presta? Segons aquest criteri, s’entenia que els PI podien ser de quatre
tipus diferents (Sánchez i Díaz, 2005: 395):
a) Els adults grans serveixen infants i joves (com a tutors, mentors, preceptors i amics o cuidadors).
b) Els infants i joves serveixen els grans (entre altres coses els visiten, els
acompanyen o tutoritzen algunes tasques efectuades pels grans).
c) Els grans col·laboren amb infants i joves per servir la comunitat (per
exemple, en projectes de desenvolupament mediambiental o en consideració a problemes socials concrets).
d) Els grans, joves i infants es comprometen junts i es presten servei mutu
en activitats informals que, entre d’altres, poden ser d’aprenentatge, diversió, lleure o esport.
Tot i que aquesta tipologia es manté en vigor, ha estat qüestionada perquè és
difícil separar amb claredat qui és el qui serveix i qui el servit: «Els especialistes intergeneracionals emfatitzen cada vegada més la reciprocitat dels programes d’intercanvi intergeneracional (per exemple, Hatton-Yeo i Ohsako,
2001), i es presta més atenció al fet que, fins i tot en els casos en què un grup
és titllat de “proveïdor del servei”, rep un gran benefici dels intercanvis amb
membres d’altres grups d’edat. Per això, la distinció entre grups basada en qui
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QUADRE 2.2

Fites en la història dels programes intergeneracionals (PI)
1960-1970

El desenvolupament sistemàtic de PI va produir l’aparició de nous
programes posats en marxa tant per governs locals i estatals com per
fundacions

Anys vuitanta

La publicació de manuals explicatius de com es duen a terme els PI va
ajudar a la creació de programes sostenibles en el temps
La publicació de manuals de formació va permetre l’aparició de la figura
professional de l’especialista intergeneracional
La fundació, als Estats Units, de Generations United, com a entitat
nacional en defensa de les iniciatives intergeneracionals, va suposar
poder disposar d’un portaveu a Washington DC capaç de promoure els
PI i de pressionar perquè es donés suport legislatiu al tema
Generations Together, centre de referència vinculat a la Universitat de
Pittsburgh, va posar en marxa el primer Certificat Intergeneracional, la
qual cosa va significar una oportunitat perquè molts professionals es
poguessin acreditar en aquest nou camp
Algunes universitats nord-americanes van començar a introduir
l’aprenentatge-servei intergeneracional com a part de la formació dels
seus alumnes, els quals tenien l’oportunitat d’implicar-se en treballs
intergeneracionals durant el seu període de formació i pràctiques

Anys noranta

Desenvolupament de PI que aborden qüestions relacionades amb el
desenvolupament comunitari, la implicació ciutadana i les comunitats
intergeneracionals
El 1999 es funda el Consorci Internacional per als Programes Intergeneracionals

Del 2000
en endavant

2001. Fundació del Centre de Pràctica Intergeneracional de la Fundació
Beth Johnson, al Regne Unit
2003. Llançament del Journal of Intergenerational Relationships (JIR),
revista fundada per promoure la comunicació dins del camp intergeneracional. JIR es dedica exclusivament a publicar articles sobre pràctiques,
investigacions i polítiques relacionades amb la intergeneracionalitat
2005. Fundació de la Xarxa de Relacions Intergeneracionals de
l’Institut de Persones Grans i Serveis Socials (IMSERSO), a Espanya
(www.redintergeneracional.es)
2007. Les universitats de Pittsburgh, als Estats Units, i de Lampeter,
a Gal·les (Regne Unit), posen en marxa sengles cursos de formació
sobre PI

Font: Elaboració pròpia.
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proporciona els serveis és artificial, i està proposada, sobretot, amb l’objectiu
de categoritzar» (Kaplan, 2001: 9).
No cal dir que el criteri del servei no és ni de bon tros l’únic que s’ha fet servir per a la distinció de diferents models de PI. Per exemple, MacCallum et
al. (2006), a partir de Whitehouse, Bendezu, FallCreek i Whitehouse (2000),
distingeixen quatre tipus de pràctiques intergeneracionals en virtut del seu
nivell d’interacció:
• Nivell 1 (juxtaposició): diferents grups generacionals comparteixen un

local i mantenen contactes esporàdics; s’intenta que els grups implicats,
d’una banda, percebin que es troben en un entorn segur i, de l’altra, es vagi
donant lloc a un acostament i col·laboració entre ells.
• Nivell 2 (intersecció): els participants comencen a interactuar; ja no

solament coincideixen en un lloc, sinó que duen a terme alguna activitat
conjuntament. El nivell d’interacció encara és baix i cada participant continua tenint com a referent el seu propi grup generacional. Les visites de
nens i nenes o joves a residències de persones grans són un exemple d’un
programa d’aquest tipus: és habitual que aquesta activitat no suposi que
infants, joves i grans deixin de veure’s, per damunt de tot, com a membres
de les seves respectives generacions.
• Nivell 3 (agrupament): infants, joves i grans s’integren en grups (o en

parelles) de nova creació per treballar conjuntament en la realització d’un
PI. En aquest nivell, la innovació és evident i la interacció, continuada
durant el període de temps que dura el programa. Els PI en els quals persones grans acudeixen a un centre escolar, durant tot el curs acadèmic, per
actuar de mentors i tutors amb nens i nenes en fase d’aprenentatge de la
lectura, són un bon exemple d’un programa d’aquest tipus.
• Nivell 4 (convivència): en aquest nivell, el millor exemple de programa

intergeneracional és representat pels anomenats centres intergeneracionals, als quals està dedicat el capítol VI de l’Estudi. Més enllà d’un seguit
d’activitats conjuntes organitzades durant un temps, en aquest cas parlem
d’una situació quotidiana de convivència intergeneracional en la qual les
persones decideixen i planegen, sobre la marxa, les seves relacions, objectius i tasques comunes. Aquest nivell és el més pròxim a l’ideal d’una
societat per a totes les edats.
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Un altre investigador que ha reflexionat sobre els diferents tipus de PI ha estat
el professor nord-americà Ronald J. Manheimer. Des del seu punt de vista
(Manheimer, 1997), els PI van des dels que es basen en la idea de fer alguna
cosa pels altres, ja siguin aquests altres infants, joves o grans, fins a aquells
que consisteixen a aprendre amb; en aquests últims, la col·laboració i el benefici mutus són els que imperen. En el fons és una altra manera de situar els PI
en un espectre continu dins del qual hi ha diferents graus, diferents intensitats
i formes de relacions i de processos.
Fins aquí hem vist tres maneres diferents de categoritzar els PI, en funció de
criteris com el receptor de l’ajuda o servei, la quantitat i el tipus d’interacció
o la naturalesa de l’activitat que es comparteix. En tot cas, la conclusió és que
convé distingir uns i altres PI ja que, si arriba el cas, caldrà saber decidir quin
tipus de programa és el més adequat tenint en compte la situació, els participants i, sobretot, els objectius que es volen aconseguir. El contingut concret
dels PI, el que fan en la pràctica aquests programes, independentment que
s’ajustin a una o altra manera de classificar-los, varia enormement.

Així i tot, aquesta variabilitat de temes (de quines necessitats s’ocupen?), de
rols (què fan els participants?), d’abast (quin grau de repercussió té el programa?), de disseny (ha estat el programa planificat i avaluat?) o de recursos
(disposa el programa d’un pressupost adequat?, i de personal especialitzat?),
només es pot conèixer de debò analitzant casos concrets. Per exemple, pel
que respecta als rols que exerceixen els participants, les persones grans implicades en un PI poden actuar com a mentors, tutors, cuidadors, entrenadors,
visitants, amics o rondallaires, entre d’altres. D’altra banda, infants i joves
poden ocupar posicions molt semblants: al cap i a la fi, no és l’edat el que
indica la posició, sinó allò que cada persona concreta que participa en el PI
pot fer per col·laborar en l’assoliment dels objectius perseguits. Per exemple,
la Fundació Esplai, a través del seu programa Connecta Jove, fa anys que
demostra que joves adolescents poden actuar perfectament com a monitors i
tutors de persones adultes i grans per tal que puguin aprendre a servir-se de
les noves tecnologies de la informació i la comunicació; en aquest cas, i per
dir-ho breument, no són pas les persones grans les qui actuen de mestres sinó
els joves. Aquesta reversibilitat de rols, en comptes d’assignar automàticament posicions fixes a les persones d’una i altra generació, és un indicador de
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l’enfocament flexible i de l’adaptabilitat que caracteritza els PI que funcionen millor.
Per al cas d’Espanya, el projecte d’investigació «INTERGEN: descripción,
análisis y evaluación de los programas intergeneracionales en España. Modelos y buenas prácticas», finançat per l’Institut de Persones Grans i Serveis
Socials del Ministeri de Treball i Afers Socials, i actualment en execució, està
intentant produir un directori de pràctiques intergeneracionals al país. D’entre
totes les identificades fins ara, es presenten a continuació algunes dades sobre
PI que estan en marxa arreu de la geografia espanyola. Aquesta petita mostra
pot servir per il·lustrar l’enorme variabilitat de casos existents en el camp dels
programes intergeneracionals.
2.7. Programes intergeneracionals a Espanya.
Perfil d’una mostra
Tot seguit, presentem alguns resultats descriptius obtinguts a partir d’una
mostra de 133 programes intergeneracionals que van ser identificats i als
coordinadors dels quals se’ls va passar un qüestionari dissenyat amb aquesta
finalitat.(2)
Respecte a la comunitat autònoma on es duen a terme PI, hem trobat la següent
dispersió geogràfica (vegeu el quadre 2.3).
En preguntar sobre quins tipus d’entitats han posat en marxa aquests PI, són
públiques el 63,2% i privades el 29,3% (vegeu el quadre 2.4, més avall).
El nombre de participants en aquests programes intergeneracionals (vegeu el
quadre 2.4) oscil·la entre menys de 25 (18%) i més de 300 (18%), amb una
gran variabilitat entre els PI analitzats. Per exemple, un dels programes intergeneracionals que es duu a terme a les escoles de la Comunitat Valenciana
ha disposat de la participació de 40 grans i 27.500 nens i nenes.
Una de les variables més interessants que es poden analitzar en una relació
de suport com la que es pot establir en els PI és la freqüència dels contactes.
Per això, vam preguntar als coordinadors dels programes intergeneracionals
(2) La recollida de la informació i l’anàlisi d’aquests PI han estat efectuades per l’equip d’investigació del projecte INTERGEN.

ELS PROGRAMES INTERGENERACIONALS: CONCEPTE, HISTÒRIA I MODELS 57

QUADRE 2.3

Comunitat autònoma en què es duen a terme els PI de la mostra
COMUNITAT AUTÒNOMA

Andalusia
Aragó

NRE. DE PI

PERCENTATGE

29

21,8

5

3,8

Astúries

14

10,5

Balears

3

2,3

Canàries

6

4,5

10

7,5

Castella-la Manxa

4

3,0

Catalunya

9

6,8

Comunitat Valenciana

5

3,8

Extremadura

7

5,3

Galícia

2

1,5

Madrid

8

6,0

Múrcia

19

14,3

Navarra

1

0,8

País Basc

6

4,5

Castella i Lleó

Dues o més comunitats autònomes
Total

5

3,8

133

100,0

Font: Sánchez, Pinazo, Sáez, Díaz, López i Tallada (2007).

sobre la periodicitat amb què es duien a terme els programes intergeneracionals (vegeu el quadre 2.4). Gairebé la meitat (49,7%) dels programes intergeneracionals trobats efectuen amb una certa freqüència activitats de trobada
intergeneracional (l’11%, diàriament; el 38,7%, d’una a quatre vegades al
mes). N’hi ha que (14,1%) no tenen establert clarament el moment de les
trobades i diuen que duen a terme activitats de manera regular, però sense
determinar prèviament el moment de la celebració de les sessions. En altres
PI (37%) tan sols es produeixen d’una a tres trobades l’any (vegeu el quadre
2.4), si bé algunes d’aquestes trobades són d’una gran intensitat com passa,
per exemple, en el cas del PI desenvolupat a la Residencia AMMA-Mutilva
Alta (Pamplona) amb el nom de De acampada con mis abuelos: infants i
grans participen en dues setmanes de convivència diària.

58

PROGRAMES INTERGENERACIONALS

Preguntar sobre els anys que fa que es duu a terme un programa intergeneracional ens pot indicar, d’una banda, la sostenibilitat del PI i, de l’altra, ens
informa sobre el grau de progressió d’aquests programes en el seu desenvolupament al nostre país. Les primeres dades de què tenim constància es
refereixen al 1982, any en què es van iniciar dos dels PI que hem identificat.
Un 15% dels programes intergeneracionals de la nostra mostra fa entre 15 i
25 anys que funcionen i el 42,4%, entre 2 i 7 anys. Per exemple, gràcies al
programa Bestalde, de la Fundació ADSIS i la Residencia San Prudencio de
Vitòria, ja fa quinze anys que es duu a terme un camp de treball amb voluntaris, persones privades de llibertat i persones grans, durant quinze dies al
juliol i durant una setmana per Nadal.
Si observem detingudament el quadre 2.4, ens podem adonar que la progressió és creixent: si entre 1992-1999 (set anys) es van iniciar quinze programes
intergeneracionals dels seleccionats, en el període comprès entre els anys
2000 i 2005 (cinc anys) se’n van començar 47. I només l’any 2006 inicien
el seu camí 32 nous PI. Fins i tot hem localitzat 15 d’aquests programes que
havien estat posats en marxa durant el primer quadrimestre del 2007, la qual
cosa, si es manté aquesta progressió, convertiria el 2007 en l’any amb més
PI estrenats. Aquestes dades apunten cap a un creixement sostingut i molt
nombrós dels PI a Espanya.
Una altra característica sobre la qual tenim informació és el lloc on es duen
a terme les activitats intergeneracionals dels PI (vegeu el quadre 2.5), ja que
l’espai físic limita i delimita les interaccions. Algunes de les trobades entre
els participants de diferents generacions van tenir lloc en espais concebuts
per a infants i joves (per exemple, en guarderies o centres escolars) (17,3%)
–és el cas de programes en escoles com Tenemos mucho en común o El dia
de les padrines–; d’altres es van produir en espais concebuts per a grans (per
exemple, residències de gent gran, centres de dia, clubs, centres de convivència i sociabilitat per a persones grans o centres d’estada diürna) (19,5%)
–n’és un exemple el programa Escuela de abuelos, realitzat a Aldaia-Quart de
Poblet, València–. Això no obstant, en un percentatge significativament gran
(63,2%), els espais escollits per a la interacció han estat espais multigeneracionals (per exemple, cases de cultura, centres cívics o biblioteques) –és el
que passa amb el programa Una biblioteca para todos, que promou, mitjançant
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QUADRE 2.4

Tipus d’entitat, nombre de participants, periodicitat
i any de començament dels PI de la mostra
NRE. DE PI

PERCENTATGE

Tipus d’entitat
Pública/ques

84

63,2

Privada/es

39

29,3

9

6,8

Fins a 25

24

18,0

De 26 a 100

39

29,3

De 101 a 300

31

23,2

Més de 300

24

18,0

Diària

14

11,0

D’una a quatre vegades al mes

48

38,7

D’una a tres vegades l’any

47

37,0

No fixa, no establerta

18

14,1

2

1,5

Pública/ques i privada/es
Nombre de participants

Periodicitat

Any de començament del programa intergeneracional
1980-85 (concretament, any 1982)
1986-91

Sense dades

1992-99

15

13,5

2000-05

47

42,4

2006

32

28,8

2007 (primer quadrimestre)

15

11,3

Font: Sánchez, Pinazo, Sáez, Díaz, López i Tallada (2007).

una estratègia intergeneracional, l’animació a la lectura, i es duu a terme a la
Biblioteca Municipal de Galapagar, a la Comunitat de Madrid.
Pel que fa als participants en un programa intergeneracional, entre els 133
casos analitzats hem trobat (vegeu el quadre 2.5) que gairebé la meitat disposa de persones grans i de nens i nenes (39,1%), si bé també són nombroses les ocasions en què es relacionen grans amb joves (14,3%) i fins i tot
aquells casos (45,9%) en els quals més aviat hauríem de parlar d’uns programes multigeneracionals, ja sigui perquè els participants són grans, infants,
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joves i adults (26,4%) o perquè clarament impliquen totes les generacions
(19,5%).
També s’han obtingut dades sobre qui es creu que són els beneficiaris dels PI
(vegeu el quadre 2.5). En aquest sentit, dos de cada tres (66,9%) dels coordinadors de programes intergeneracionals consideren que els beneficiaris del
programa intergeneracional són tots els participants o la societat en general
(26,3%), potser pensant en la disminució dels estereotips negatius vinculats
a la vellesa, o en les activitats d’interès comunitari plantejades en molts dels
programes intergeneracionals analitzats. Per exemple, en entrevistar el coordinador del programa Bestalde (Vitòria), va manifestar: «Crec que se’n beneficien tots: els voluntaris, perquè creixen en solidaritat; els presos, perquè
aprenen a responsabilitzar-se d’una altra persona dependent; els grans, perquè canvien les seves rutines, fan coses diferents i se senten acompanyats».
Amb l’objectiu d’aprofundir una mica més en els beneficis dels programes
intergeneracionals vinculats amb l’envelliment actiu, es va preguntar als
coordinadors d’aquests PI quina era la relació que tenia el seu programa
amb cinc factors típics de l’envelliment actiu. Les seves respostes pel que fa
al cas, per ordre de més a menys freqüència, van ser les següents (vegeu el
quadre 2.6): en el 94% dels casos, els PI de la mostra tenen a veure amb la
participació activa en la comunitat; en el 92,5%, amb la solidaritat intergeneracional; en el 91% dels casos, amb activitats de lleure i temps lliure; en el
90,2%, amb els drets individuals de les persones grans; en el 84,2%, amb la
salut de les persones grans; el 71,4% dels PI estan relacionats amb la igualtat
d’oportunitats, i, finalment, el 55,6%, compten amb persones dependents
entre els seus participants.
Quan es va preguntar als coordinadors sobre la gestió dels seus respectius PI
(vegeu el quadre 2.6), una dada que crida l’atenció és que gairebé la meitat
d’aquests coordinadors (45,1%) no coneixien cap altre programa intergeneracional que s’estigués duent a terme a la seva comunitat autònoma o en
d’altres, per la qual cosa una necessitat expressada, comuna a gairebé tots ells,
va ser la de rebre formació específica que inclogués el coneixement d’alguns
models de bones pràctiques en el camp dels PI. No tots aquests PI (només
el 59,4%) han organitzat una formació específica dels participants en el programa i només tres de cada quatre dels PI seleccionats han estat avaluats
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QUADRE 2.5

Espai de desenvolupament, generacions participants
i beneficiaris dels PI de la mostra
NRE. DE PI

PERCENTATGE

Espai de desenvolupament
Espais concebuts per a infants i joves

23

17,3

Espais concebuts per a grans

26

19,5

Espais multigeneracionals

84

63,2

Grans i infants

52

39,1

Grans i joves

19

14,3

Grans i adults

1

0,8

Grans, infants i joves

11

8,3

Grans, infants i adults

9

6,8

Grans, joves i adults

15

11,3

Totes les generacions

26

19,5

Generacions que hi participen

Beneficiaris
Sobretot els grans

7

5,3

Tots els participants del programa intergeneracional

89

66,9

La societat en general

35

26,3

Font: Sánchez, Pinazo, Sáez, Díaz, López i Tallada (2007).

(71,4%), si bé entre aquestes avaluacions n’hi ha algunes que han consistit
en simples recomptes de participants en activitats.
Alguns dels resultats preliminars que, fins ara, hem pogut observar en aquells
programes intergeneracionals que hem sotmès a un primer procés d’anàlisi i
avaluació són els següents:
• Un increment de la curiositat i el descobriment de noves realitats tant

per part dels joves com per part dels grans.
• Els grans incrementen la seva motivació pels nous coneixements i les
noves eines (per exemple, l’ús de les noves tecnologies) a conseqüència
del seu desig de continuar sent actius socialment.
• La reversibilitat dels rols d’ensenyant i aprenent és una possibilitat relle-

vant en aquest escenari d’intercanvi entre joves i grans: a vegades són els
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QUADRE 2.6

Factors d’envelliment actiu i gestió del PI de la mostra
FREQÜÈNCIA
DE RESPOSTES
AFIRMATIVES

PERCENTATGE

Es relaciona el PI amb la participació activa a
la comunitat?

125

94,0

Es relaciona el PI amb la solidaritat intergeneracional?

123

92,5

Es relaciona el PI amb activitats de lleure
i temps lliure?

121

91,0

Es relaciona el PI amb els drets individuals
de les persones grans?

120

90,2

Es relaciona el PI amb la salut de les persones
grans?

112

84,2

Es relaciona el PI amb la igualtat d’oportunitats?

95

71,4

Es relaciona el PI amb persones dependents?

74

55,6

109

82,0

Beneficis

Gestió del programa intergeneracional
Hi col·laboren altres entitats?

109

82,0

Tenen finançament?

110

82,7

Hi ha personal retribuït?

93

69,9

Hi participen voluntaris?

89

66,9

Formació específica dels participants?

79

59,4

S’ha avaluat el PI?

95

71,4

Coneix altres PI?

60

45,1

Font: Sánchez, Pinazo, Sáez, Díaz, López i Tallada (2007).

joves els qui, per exemple, ensenyen informàtica als grans, i, d’altres, són
els grans els qui ensenyen valors als petits a través dels contes i actuen
com a models de comportament, per esmentar un parell de casos.
• A vegades, el PI possibilita una reciprocitat en el suport o compartir

un temps de lleure i, d’altres, senzillament els participants s’uneixen al
voltant d’un projecte artístic comú.
• Pel que fa als infants i joves hi ha evidències d’una millora en l’autoestima
i una motivació més gran per aprendre, alhora que demostren actituds de
superior tolerància i respecte cap a la persona gran.
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Sintèticament, aquesta petita anàlisi permet afirmar que els PI que es duen a
terme a Espanya estan produint beneficis directes per als participants (generalment, persones grans, infants i joves), amb repercussions en les seves famílies, en les xarxes de sociabilitat i en la comunitat. A escala més individual,
sembla que els PI analitzats produeixen millores de l’autoconcepte, de l’autoestima i de la salut percebuda, i faciliten una integració i participació comunitària més gran, la qual cosa està molt en línia amb el que hauria de passar
en una societat per a totes les edats.
2.8. Exemples de bones pràctiques a Espanya
El projecte INTERGEN, que hem esmentat més amunt, va partir de la següent
descripció de la situació dels PI a Espanya:
• Carència d’informació sistematitzada i representativa de l’ús de la inter-

generacionalitat, en forma de programa, com a estratègia d’intervenció
social.
• Desconeixement de l’impacte que els programes intergeneracionals estan
tenint allà on es duen a terme.
• Inexistència d’una anàlisi de les necessitats que tenen els qui promouen

i/o executen els programes intergeneracionals per millorar-los.
• Desorientació sobre quines són les millors pràctiques en la concepció,

el disseny, la implementació i l’avaluació d’un programa intergeneracional.
• L’anterior desorientació també afecta els qui s’encarreguen de dissenyar

les polítiques socials d’envelliment i dependència, la qual cosa porta a un
desaprofitament dels programes intergeneracionals.
• Manca de visibilitat dels programes intergeneracionals espanyols, tant

dins com fora del nostre país.
Acabarem aquest capítol dient que, malgrat totes aquestes carències, la resolució de les quals cal emprendre, en moltes localitats espanyoles s’estan executant amb èxit PI. Heus aquí una petita mostra d’algunes d’aquestes bones
pràctiques:
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• La memoria industrial (Donostia, País Basc).

Aquest programa va començar el 2005 i va ser dissenyat i posat en marxa per la responsable d’educació del Museo Rezola. Té una doble finalitat:
d’una banda, que grans i petits efectuïn plegats activitats inexistents habitualment en un espai museístic (jocs tradicionals, diàleg sobre vells oficis
que s’exposen a través de fotografies al museu, etc.) i, de l’altra, aprofitar la
memòria industrial dels grans i transmetre-la als nens i nenes.
• La pequeteca. Cuentos para educar en valores (Coaña, Astúries).

PI que va començar el 2002 i que, de llavors ençà, ha estat coordinat per
l’encarregada de Biblioteca. Amb aquest programa s’està aconseguint: i)
implicar la família i l’escola en la promoció d’hàbits lectors; ii) afavorir
l’acostament de la població infantil a la Biblioteca, provocant que la infància freqüenti el centre de lectura i participi en les activitats organitzades;
iii) incrementar la utilització familiar del servei fent responsable la infància
i la família de la normativa d’utilització d’aquest espai públic, i iv) exalçar
la figura de les persones grans i fer-les protagonistes revalorant els seus
coneixements i provocant un enriquidor contacte intergeneracional. El Ministeri de Cultura ha reconegut la vàlua d’aquest PI mitjançant la concessió del
premi María Moliner en la seva edició del 2007.
• Programa intergeneracional para el incremento de la calidad de las acciones

del voluntariado en el ámbito de Alzheimer (Zamora, Castella i Lleó).
Es tracta d’un programa intergeneracional d’atenció social que va estar
en marxa des del març fins al desembre del 2006, gràcies a la col·laboració
de la Fundació Viure Conviure amb l’Asociación de Familiares y Amigos de
Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de Zamora. Amb aquest programa s’ha aconseguit i) millorar la qualitat de vida dels familiars i cuidadors de
malalts d’Alzheimer o un altre tipus de demència; ii) augmentar la formació
del voluntariat des d’una aproximació a la problemàtica vinculada a l’entorn
sociofamiliar del malalt, i iii) aconseguir un intercanvi intergeneracional
entre dos col·lectius amb característiques sociodemogràfiques diferents.
• Programa de intercambio cultural (Valladolid, Castella i Lleó).

Aquest programa, en el qual participen persones grans i joves universitaris,
es duu a terme, al llarg del curs acadèmic, des del 1997. Els objectius defi-
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nits i assolits de llavors ençà han estat: i) possibilitar a un nombre important de persones grans un espai on poder desenvolupar activitats tendents
a promoure el creixement personal, la interacció social i l’ocupació activa
del temps lliure; ii) promocionar el temps lliure, i iii) potenciar la solidaritat
entre les generacions i la transmissió d’experiències, coneixements i valors
a través de les relacions entre grans i joves.
• El dia de les padrines (Palma de Mallorca, Illes Balears).

Programa desenvolupat a l’escola pública Cas Capiscol en col·laboració amb
el Centre de Persones Grans pertanyent als Serveis Socials de zona. Les
padrines (les àvies) assisteixen a l’aula d’Educació Infantil, (5 anys), durant
tot el curs escolar, cada dimarts, i duen a terme tasques d’ajuda i suport a la
mestra en l’àrea de manualitats, alhora que ensenyen als nens i nenes normes
de convivència a l’aula i transmeten tradicions mallorquines (cuina, sobrassades…). Cada àvia s’asseu en una taula i els nens i nenes (en grups de cinc)
van passant per les diferents taules, al llarg de les diverses sessions.
• Projecte educatiu d’intercanvi intergeneracional (Rubí, Catalunya).

Les activitats d’aquest programa s’estructuren en quatre grans apartats: la
gent gran ensenya a la infància (Explica’m la teva història, Explica’m un
conte i canta’m una cançó, Ensenya’m jocs, Ensenya’m a fer joguines); la
gent gran ensenya als joves (Explica’m la teva història, Ensenya’m cuina tradicional); els joves ensenyen a la gent gran (Ensenya’m Internet, Ensenya’m
a fer fotografia digital, Ensenya’m la telefonia mòbil); i joves i gent gran
comparteixen (Parlem. Intercanvi d’experiències/tertúlies; Compartim el ball
i la música; Fem un gegant i dos capgrossos junts: taller de construcció del
gegant, construcció dels capgrossos, construcció de gralles, construcció de
caixes de percussió, costura, dansa del gegant).
• Disfruta de la experiencia (Andorra, Aragó).

Persones grans de la Residencia, del Centro de Mayores i de l’Asociación de
Mayores, entren a les aules de 2n, 3r i 5è d’Educació Primària i de l’escola
d’Educació Especial per ensenyar als nens i nenes contes, tradicions gastronòmiques locals (fer el mondongo), jotes, jocs de carrer, realització de joguines
amb materials reciclats. Abans i després de la visita dels grans a l’aula, els
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nens i nenes treballen a classe els temes de cada sessió. Durant setmanes, el
professor aprofita la riquesa de la visita del gran a l’aula.
• Tenemos mucho en común (València, Comunitat Valenciana).

Després d’una formació específica i a través d’un divertit joc de daus i cartes
amb preguntes i respostes, un grup de grans van passant per les aules de 5è i
6è d’Educació Primària; promouen els estils de vida saludables entre els escolars (dieta sana, exercici físic, jocs al carrer, jocs grupals), al mateix temps
que parlen de com era la vida «quan jo tenia la teva edat…».
• Escuela de abuelos (Aldaia-Quart de Poblet, Comunitat Valenciana).

El programa va adreçat a avis i àvies del Club de Convivencia de Jubilados
i pensionistes amb responsabilitat en l’educació dels seus néts; hi participen
fills i néts i es duu a terme al Centro de Formación de Personas Adultas. El
principal objectiu del programa és promoure el desenvolupament de les persones grans, en el seu paper no solament de cuidadors sinó d’educadors, a
través de l’increment de la informació, la formació i el coneixement a la seva
disposició amb els quals poder atendre les seves necessitats i les necessitats
dels qui els envolten.
• Gent gran, gent petita (Menorca, Illes Balears).

Dins del programa Salut Jove, s’ofereix a les escoles la possibilitat de rebre
a l’aula d’Educació Infantil (5 anys) una persona gran que els parla de la
seva història de vida, la vida a la Menorca tradicional, pesquera, agrícola i
ramadera. Els grans reben posteriorment la visita dels infants a casa seva –és
a dir, a la residència on viuen–, on els fan participar de les seves tasques de
psicomotricitat, estimulació cognitiva o treballs manuals.
• Campo de Trabajo Fundación ADSIS. Residencia San Prudencio (Vitòria,
País Basc).

El programa Bestalde conjumina dues realitats diferents: la dels grans
de la Residencia San Prudencio i la dels residents a la presó de Nanclares de
Oca. Els dos grups gaudeixen de moments de lleure que trenquen estereotips. Tallers d’estimulació, tertúlies on es rememoren records, excursions,
passejades i festes són les activitats dirigides a afavorir el manteniment de
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l’autonomia i d’hàbits de salut positius que ajudin a controlar el deteriorament cognitiu i motriu atribuït a les persones grans.
• De acampada con mis abuelos (Pamplona, Navarra).

Les jornades intergeneracionals que s’efectuen cada any durant quinze dies
del mes de juliol a la residència Multiva Alta, del grup AMMA, apleguen
prop de trenta nens i nenes d’entre 4 i 13 anys, que comparteixen amb els
seus familiars residents (avis, besavis, oncles, etc.) activitats educatives i
de lleure i temps lliure (tallers de manualitats, cuina i medi ambient, jocs,
competicions, excursions, festes de disfresses i representacions teatrals) a les
instal·lacions del centre.
• Encuentros intergeneracionales (Meco, Madrid).

Els infants d’Educació Infantil que acudeixen a l’escola MICARE es reuneixen amb els seus veïns, les persones grans que resideixen al Centro Care
Meco, situat al mateix edifici de l’escola. Les educadores i les terapeutes
ocupacionals organitzen aquestes trobades per tal d’aprofitar el fet excepcional que l’escola i la residència de persones grans estiguin ubicades sota el
mateix sostre.
• Marca las diferencias (Barcelona, Catalunya).

Gràcies a aquest taller intergeneracional, posat en marxa per la Fundació
”la Caixa”, infants i grans reflexionen i juguen per descobrir els avantatges
d’utilitzar productes del comerç just. Aquest programa disposa d’una plataforma a Internet que permet a qualsevol persona l’accés als seus continguts.
2.9. Conclusió
Els PI intenten oferir a les persones grans participants maneres d’optimitzar
les seves oportunitats de participació, salut i seguretat, amb la qual cosa estan
en línia amb les claus de promoció de l’envelliment actiu tal com les va indicar, paral·lelament amb la Segona Assemblea Mundial sobre l’Envelliment,
l’Organització Mundial de la Salut (OMS, 2002). Però, a més, impliquen persones de diferents generacions (no solament infants i/o joves: moltes vegades
el suport dels pares, familiars i altres persones adultes, com ara mestres o
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treballadors socials, és vital per posar en marxa i assegurar la continuïtat d’un
PI) i, amb això, possibiliten les trobades, primer, i les relacions intergeneracionals, després.
Respecte a la situació d’aquests programes a Espanya hem pogut veure que,
malgrat les carències de partida, l’exercici pràctic de la intergeneracionalitat
a través dels PI no para d’augmentar.
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III. Els beneficis dels programes
intergeneracionals
Sacramento Pinazo (Universitat de València)
Matthew Kaplan (Penn State University)

3.1. Introducció
El primer dia d’octubre del 2004, Kofi Annan, Secretari General de les Nacions
Unides, amb motiu del Dia Internacional de les Persones Grans, insistia en
l’important rol que juguen les persones grans en les seves famílies, comunitats i societats. Ho va fer amb les paraules següents: «La Segona Assemblea
Mundial sobre l’Envelliment va marcar un punt d’inflexió en la manera de
pensar. El Pla d’Acció de Madrid va animar els governs a revisar les polítiques a fi que assegurin la igualtat generacional i que promoguin la idea de
suport mutu i solidaritat entre generacions com a elements clau del desenvolupament social. Només d’aquesta manera és possible construir una veritable
societat intergeneracional» (United Nations, 2004).
Per què tres anys després d’aquest missatge a la comunitat internacional, o
cinc després de la Segona Assemblea Mundial de l’Envelliment encara és
difícil trobar el concepte una societat per a totes les edats a les agendes de les
polítiques públiques del govern central o els governs locals? En aquest capítol
els autors pretenem demostrar els beneficis que tenen els programes intergeneracionals en diferents nivells d’anàlisi, des de l’individual fins al comunitari. Partim del supòsit que, si bé hi poden haver riscos i possibles impactes
negatius d’aquests programes, la majoria poden col·laborar en l’esforç per fer
realitat que les nostres societats siguin per a totes les edats.
Una qüestió prèvia que justifica el nostre interès en els programes intergeneracionals té a veure amb els canvis demogràfics. Des d’aquest punt de vista, i
com podem veure al gràfic 3.1., Espanya es caracteritza per un patró de ràpid
envelliment poblacional i augment de l’esperança de vida a edats avançades,
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GRÀFIC 3.1

Piràmides de població espanyola. Impacte del baby boom
Posicions de les generacions del baby boom

Font: IMSERSO (2002), Envejecer en España. Madrid: IMSERSO.
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acompanyat d’unes taxes molt baixes de naixements. A partir del 2011 es produirà a Espanya un increment ininterromput del nombre de persones grans,
que s’accelerarà l’any 2020 amb l’arribada de les primeres generacions del
baby boom. El baby boom es va iniciar a Espanya el 1955, deu anys després
que a la resta d’Europa, a conseqüència de la llarga postguerra que va viure
el nostre país. A partir del 2020, l’anomenada generació del baby boom arribarà a l’edat de jubilació i podrà dedicar més temps a les seves famílies i a
les seves comunitats.
La cohort de 80-84 anys també experimentarà un fort creixement a partir del
2011, augment que es transmetrà a la cohort de més edat durant el decenni
següent. La societat espanyola té grans possibilitats de beneficiar-se d’aquest
envelliment demogràfic si aquestes persones grans poden estar implicades de
manera activa en les seves comunitats i fer-hi importants contribucions. Els
programes intergeneracionals són un mitjà perquè les persones grans es mantinguin com a membres productius i valorats en la societat. Tal com afirma
Butts (Butts i Chana, 2007), els programes intergeneracionals serveixen per
construir vincles significatius que posen en contacte les persones de diferents
edats i proporcionen als grans un mitjà de transmissió de la cultura i les tradicions a les noves generacions, alhora que milloren la manera que tenen les
persones grans de percebre’s a si mateixes.
També els joves troben beneficis en la interacció intergeneracional: els joves
implicats en programes intergeneracionals guanyen coneixement i estima per
la vellesa, respecte a la qual disminueix el seu temor; a més, es beneficien de la
relació intergeneracional amb persones d’altres grups d’edat diferents del seu que
els poden proporcionar guia, consell, saviesa, suport i amistat.
3.2. L’avaluació dels programes intergeneracionals
Moltes investigacions i estudis d’avaluació en la literatura sobre programes
intergeneracionals han considerat els diversos llocs en què es duen a terme
els programes i la rellevància que tenen aquests contextos en la consecució
dels seus objectius. Alguns investigadors han utilitzat enregistraments de la
interacció amb vídeo i observació així com una varietat d’eines de mesura per
poder copsar el funcionament interpersonal dels programes intergeneracionals (Newman, Morris i Streetman, 1999). Malgrat que aquestes avaluacions
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de procés són relativament escasses, es poden trobar nombroses evidències
dels seus beneficis positius observant les conductes d’ajuda, els somriures
i les mostres d’afecte. Per exemple, Osborne i Bullock (2000) van utilitzar
entrevistes qualitatives i, en analitzar-les, van observar que els participants
grans s’ho havien passat d’allò més bé en veure’s incrementada la seva interacció social. Els participants joves van dir que havien après molt sobre si
mateixos i també sobre les necessitats de les persones grans.
Un gran nombre de programes intergeneracionals de tots els tipus i mides
funcionen actualment en diferents llocs d’arreu del món. Possiblement, al
principi van ser dissenyats simplement per posar en contacte joves i grans
però, amb el pas del temps, les activitats intergeneracionals han demostrat
produir molts més beneficis que els que s’esperaven. Tot i que també cal dir
que l’avaluació dels beneficis no sempre ha acompanyat la implementació
dels programes ja que, tal com afirma Kuehne (2003a), comparat amb el ràpid
creixement en nombre i varietat dels programes intergeneracionals a escala
internacional, el nombre d’avaluacions documentades i d’estudis d’avaluació
publicats no és tan gran. A què pot ser degut aquest desfasament? La mateixa
Kuehne (Kuehne i Kaplan, 2001) suggereix algunes possibles raons:
a) Moltes vegades, els programes intergeneracionals comencen amb un
nombre petit de participants, la qual cosa fa difícil dur a terme anàlisis
estadístiques rigoroses.
b) Molts dels resultats d’avaluació es limiten a mostrar dades descriptives
o limitades pel que fa a la seva potència estadística (per exemple, n’hi ha
pocs que utilitzin un grup experimental i un altre de control; n’hi ha pocs
que facin servir dissenys pre i post test).
c) La informació de què disposen els avaluadors no sempre és sistemàtica
i sovint es basa en anècdotes recollides només d’alguns dels participants,
sense cap tipus de mostreig, la qual cosa dóna lloc a estudis les troballes
dels quals no són clares, generalitzables o replicables, les conclusions dels
quals no estan sòlidament fonamentades i fins i tot, a vegades, amb recomanacions equivocades.
D’altra banda, Boström, Hatton-Yeo, Ohsako i Sawano (2000) han posat de
manifest la necessitat que hi ha en el camp intergeneracional de: i) dur a terme
treballs d’investigació ben desenvolupats i ben fonamentats des del punt de
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vista conceptual i teòric; ii) posar més atenció a la descripció de resultats i a
la seva comparació internacional, i iii) adoptar programes intergeneracionals
que serveixin de models a escala internacional i que es basin en resultats
d’investigacions.
Segons tots aquests autors, la investigació és fonamental, entre altres coses,
perquè cal explicar i demostrar que fer programes intergeneracionals té un
potencial més gran que implementar programes comunitaris o socials. En el
text que va publicar el 2004 la Fundació Beth Johnson amb el títol Com saps
que la pràctica intergeneracional funciona?, Bernard i Ellis ens ofereixen les
deu raons següents per les quals és important avaluar els programes intergeneracionals, raons que podem observar al quadre 3.1.
Argumentada així la importància d’avaluar els programes intergeneracionals,
ens queda respondre la pregunta: de quina manera es poden examinar les interaccions que es produeixen en els programes intergeneracionals? Cal sempre
dur a terme carregoses anàlisis estadístiques? Moltes vegades s’han efectuat
interessants avaluacions basades en l’observació i utilitzant metodologia quaQUADRE 3.1

Raons per avaluar un programa intergeneracional
1a Per explicar com es desenvolupa el treball i com canvien les seves fites
2a Per ajudar a identificar-hi llacunes sense cobrir
3a Per demostrar als finançadors (clients, consumidors o persones amb interessos en el
programa) que el programa té impacte
4a Per motivar els voluntaris que hi participen i demostrar-los que la seva feina val la
pena
5a Per respondre del que fem i demostrar responsabilitat a l’hora de redactar bons informes
que mostrin l’eficàcia i l’eficiència del treball efectuat
6a Com a senyal de professionalitat, mostrant que els recursos s’inverteixen de manera
efectiva
7a Com a senyal de compromís per aconseguir els objectius generals i específics plantejats
8a Per il·lustrar el bé efectuat, fent arribar els informes d’avaluació a l’audiència més gran
possible (finançadors, voluntaris, mitjans de comunicació, societat en general)
9a Per ajudar a assegurar el finançament, demostrant serietat, compromís i ús eficaç dels
recursos
10a Per influir sobre i respondre davant les polítiques i la pràctica
Font: Bernard i Ellis (2004).
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litativa (Kuehne i Collins, 1997). A tall d’exemple, esmentem dues maneres
de fer l’avaluació: (1)
a) Els observadors registren les interaccions fent servir una llista de conductes verbals i no verbals. Durant un període concret de temps s’observa
la interacció entre les parelles formades, per exemple, per nens i nenes i
persones grans. Les seves interaccions són anotades i codificades en un
nombre de variables preseleccionades verbals i no verbals. Entre aquestes
variables hi ha: tocar, acariciar, mostrar, agrair, salutacions, fer compliments o animar.
b) En l’observació de la interacció, s’hi inclou el seu enregistrament: una
càmera se centra en grups petits de persones grans i infants, i enregistra
les seves conductes durant un període de temps predefinit. Per exemple,
Newman, Faux i Lariner (1997) i Newman, Morris i Streetman (1999)
van escollir codificar les conductes enregistrades triant a l’atzar segments
de deu segons de cada cinta enregistrada en cada grup. Posteriorment,
codificadors independents van puntuar cada segment i van comparar les
seves puntuacions.
Un cop queda explicitada la necessitat d’avaluar –quantitativament o qualitativament–, una cosa en la qual coincideixen tots els autors és la necessitat
de fer aquesta avaluació d’una manera planificada, és a dir, pensar-hi abans de
posar en marxa el programa intergeneracional. D’aquesta manera serà possible conèixer amb temps, entre altres coses, quines tècniques cal fer servir,
quins instruments d’avaluació són els més adequats o com formar els avaluadors. Al quadre 3.2, hi podem veure el que suggereixen sobre això Bernard
i Ellis (2004).
El tipus d’activitats que es duen a terme en un programa intergeneracional
varia molt d’un programa a l’altre, en funció del lloc on s’efectuen les interaccions, dels participants implicats, del temps que passen plegats, etc. Això
no obstant, hi ha alguns punts en comú que és interessant recalcar (Kuehne,
2003b):

(1) Per a més informació sobre com avaluar programes intergeneracionals, recomanem la lectura del llibre de
Sánchez, M. (2007) (dir.), La evaluación de los programas intergeneracionales. Madrid: IMSERSO. En el text
es descriu àmpliament què vol dir avaluar els programes intergeneracionals, perquè fer-ho, tècniques i mètodes,
anàlisi i interpretació de les dades.
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QUADRE 3.2

Fases en el procés d’avaluació
El procés d’avaluació ha de ser sistemàtic, cíclic i continu, alhora que ha d’implicar feedback
sobre el que funciona i el que no, i s’hi poden distingir certs components i fases clarament
identificables:
1a Establir els antecedents i el context.
2a Identificar les finalitats generals i els objectius específics de l’avaluació
3a Analitzar què podem fer per aconseguir les finalitats i els objectius
4a Establir sistemes a fi de recollir i analitzar la informació necessària per assegurar-se si
aquestes finalitats i objectius s’estan aconseguint
5a Explorar els resultats
Font: Bernard i Ellis (2004).

a) Habitualment les activitats tenen a veure amb les necessitats individuals de cada grup de participants.
Per exemple, Hanks i Icenogel (2001) van posar en marxa un programa
intergeneracional d’aprenentatge-servei en una comunitat americana. El
programa es va desenvolupar per donar formació en el medi laboral i anava adreçat a treballadors de diverses edats: d’una banda, joves que havien
de ser preparats per incorporar-se al món laboral i, de l’altra, treballadors
grans en el seu procés de formació contínua. L’entrenament va ser ben
rebut tant pels joves com pels grans i es va centrar en el desenvolupament
de l’autoestima, maneig de l’estrès al lloc de treball, desenvolupament,
coneixements informàtics i altres temes específics. A més, la implicació
en el programa va millorar les actituds dels joves adults cap als treballadors grans en general.
En un altre àmbit d’actuació molt diferent, Camp et al. (1997) van basar
el seu programa intergeneracional per a persones grans amb demència i
infants en edat preescolar en les propostes teòriques de Maria Montessori.
Avui dia, els mètodes d’aprenentatge basats en les idees de Maria Montessori s’utilitzen en centres d’educació precoç, on l’ambient i les activitats
es creen per millorar les habilitats dels nens i nenes i els seus aprenentatges. Els autors van descobrir que, durant les sessions intergeneracionals,
les persones grans amb demència no mostraven episodis de desvinculació
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dels seus ambients socials i físics, comparats amb aquells moments on no
hi havia relació intergeneracional en activitats compartides.
b) Els programes intergeneracionals van encaminats a aconseguir beneficis per a les generacions participants.
Per exemple, Knapp i Stubblefield (2000) van descriure un programa en
el qual joves i adults feien junts un curs sobre envelliment amb un component d’aprenentatge-servei. Quan es va comparar aquests estudiants amb
d’altres que no havien participat en cap activitat intergeneracional, es va
poder observar tant un coneixement més gran de l’envelliment com unes
percepcions més positives sobre les persones grans en els primers que en
els segons.
Larkin i Newman (2001) presenten una investigació en centres infantils
en els quals s’implicava les persones grans com a membres de l’equip
directiu. La presència d’aquestes persones grans va suposar la demostració, per part d’aquestes persones, d’uns comportaments familiars que van
beneficiar els infants, les famílies, l’ambient d’assistència als nens i nenes
i, fins i tot, el mateix equip directiu.
3.3. Impacte dels programes intergeneracionals
sobre els participants
El valor de la comunicació intergeneracional no es pot delimitar clarament
i és difícil dir qui n’és el més beneficiat. El tipus de comunicació eficaç i
íntima que s’ha trobat en molts programes intergeneracionals acostuma a
tenir beneficis per a tots els participants. Al llarg del cicle vital, les persones
es beneficien de la possibilitat de compartir i refermar les seves experiències
vitals i el significat de la seva vida, i es beneficien del fet d’estar implicades
en relacions de suport mutu que els fan capaços tant de proporcionar com
de rebre atencions en diferents moments de les seves vides. Els participants
de programes intergeneracionals també desenvolupen habilitats que generen
canvis esperats –canvis en ells mateixos, canvis en les seves organitzacions i canvis en les mateixes comunitats on viuen–. En programes dirigits al
desenvolupament d’una comunitat per a tots els participants aprenen impor-
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tants habilitats de lideratge, incloent-hi, per exemple, com ser eficaç a l’hora
d’establir aliances estratègiques amb organitzacions i individus clau.
En els epígrafs següents resumim els beneficis més destacats que han propiciat els programes intergeneracionals als seus participants: persones grans,
infants o joves.
Beneficis per a les persones grans

Recentment MacCallum et al. (2006) han analitzat els programes intergeneracionals desenvolupats a Austràlia. Després de recollir informació sobre 120
programes intergeneracionals diferents, han pogut identificar-ne els beneficis.
Com podem observar al quadre 3.3, els beneficis per a les persones grans
trobats per aquests autors van des de les qüestions més individuals (capacitat
per fer front a la malaltia mental, increment de la motivació) fins a les més
relacionals (desenvolupament de l’amistat amb gent jove), passant pels beneficis comunitaris (reintegració en la vida comunitària, per exemple).
Diversos termes clau i frases s’han fet servir per parlar de la visió positiva
de les societats que envelleixen. El concepte d’envelliment productiu, per
exemple, encunyat per Robert Butler, subratlla la importància dels rols actius
en les persones grans per dotar de ple sentit el context de les seves vides quotidianes. Aquesta activitat vital significativa, que inclou des de la implicació
en programes intergeneracionals i activitats fins a la realització de feines
remunerades i l’ajuda a la família, té evidents efectes psicològics que són
beneficiosos per a les persones grans.
En la moderna gerontologia, la salut (salut física i salut mental) de les persones grans és vista en termes de relacions, de connexió social i d’implicació
activa en la comunitat i se li atorga una importància suprema; i això és
consistent amb la manera en què molts adults defineixen l’envelliment satisfactori, és a dir, en termes de relació, sobretot, de cura i de dedicació als
altres (Ryff, 1989).
Tot seguit podem veure alguns dels descobriments trobats en estudis específics sobre com els programes intergeneracionals influeixen en la salut i en
l’activitat dels participants grans:
• En funció de la seva implicació en un programa de voluntariat en una

escola, els mentors van afirmar haver millorat la seva autoestima, tenir
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QUADRE 3.3

Beneficis de l’intercanvi intergeneracional
Per a les persones grans
Canvis en l’humor, augment de la vitalitat
Millora de la capacitat per fer front a la malaltia física i mental
Increment del sentiment de vàlua personal
Oportunitats d’aprendre
Fugida de l’aïllament
Estima renovada per les pròpies experiències de la vida passada
Reintegració en la família i en la vida comunitària
Desenvolupament de l’amistat amb gent més jove
Recepció d’ajuda pràctica en activitats com ara compres o transport
Dedicar temps a la gent jove i combatre els sentiments d’aïllament
Increment de l’autoestima i de la motivació
Compartir experiències i tenir una audiència que valora els èxits
Respecte, honor i reconeixement de la seva contribució a la comunitat
Aprendre coses sobre la gent jove
Desenvolupament d’habilitats i, especialment, habilitats socials i ús de noves tecnologies
Transmetre tradicions, cultura i llenguatge
Passar-s’ho bé i implicar-se en activitats físiques
Exposició a la diferència
Ajudar a enfortir-se davant l’adversitat
Font: MacCallum et al. (2006).

una millor salut i la satisfacció de sentir-se productius (Newman i Larimer, 1995).
• Hi ha certes evidències de l’increment de la memòria i altres capacitats

cognitives en aquells que van participar en un programa intergeneracional a l’escola (Newman, Karip i Faux, 1995).
• En una investigació efectuada per Experience Corps –programa dels

Estats Units que es duu a terme a les escoles i relaciona a jubilats del barri
amb nens i nenes de primària–, després d’un període de quatre mesos
de participació intensiva, les persones grans van reduir els símptomes
depressius, van veure menys televisió diàriament, van desenvolupar més
habilitats de resolució de problemes i van millorar la mobilitat (mesura-
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da, per exemple, a partir del temps que trigaven a aixecar-se de la cadira). No es van trobar canvis en la felicitat global (Fried et al., 2000).
• Per donar una idea de com és de gratificant, segons els voluntaris grans,

l’experiència que proporciona Experience Corps, Freedman (1999) cita
Laurie Chilcote, una persona discapacitada que va definir la seva experiència amb Lent Experience Corps (Portland, Oregon) com una cosa que
li havia canviat positivament la vida: «És el contrari de quan estires un
fil i el jersei es desfà. Si estires aquest fil, et trobes connectat» (Freedman, 1999: 211).
Però no tots els beneficis de la participació dels grans en els programes
intergeneracionals són de naturalesa psicològica. En molts casos, concretament en les iniciatives en les quals hi ha estudiants que s’impliquen en
estratègies del tipus aprenentatge-servei, els resultats inclouen implicacions
reals en les vides de les persones grans. Per exemple, Cuevas (2000) descriu
com una col·laboració entre la Coral Park Senior High School i el MiamiDade Fire Department va donar lloc al programa I CAN HELP (acrònim
d’Intergenerational Corps And Neighbours Helping Elderly with Life safety
Procedures) i va concloure finalment amb la instal·lació de detectors de fum
a les residències de les persones grans.
De manera semblant, el programa de la llar integrada per a persones grans de
Toronto, Ontario (Canadà), que ensenya com fer petites reparacions domèstiques, neteja i pintura a joves aturats i d’alt risc psicosocial, va produir
com a resultat millores en les condicions de les llars que van augmentar la
seguretat i l’estalvi d’energia i va tenir repercussió, a més, en la qualitat de
vida de les persones grans a escala global (Varley, 1998).
També disposem d’algunes evidències científiques que avalen la noció que
les actituds de les persones grans cap als joves estan molt influïdes per la
interacció intergeneracional directa. En un estudi sobre la implicació dels
joves en el canvi social o comunitari efectuat per investigadors de la Universitat de Wisconsin (Zeldin, McDaniel, Topitzes i Calvert, 2000), les persones grans que van tenir l’oportunitat de treballar molt a prop dels joves
que ocupaven una posició de lideratge, van mostrar grans canvis en les seves
visions sobre ells. Moltes persones grans fins i tot van parlar d’un sentiment
molt fort de comunitat associat a la seva proximitat a joves implicats en
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tasques de participació ciutadana. Això no obstant, els qui van tenir simples
interaccions amb els joves no van canviar la seva visió sobre la joventut. A
més, els investigadors van trobar que les persones grans només canviaven
les seves actituds cap als joves quan la interacció s’orientava a un objectiu
i tenia un propòsit concret, quan el contacte era prolongat i, per tant, es
produïen conseqüències significatives derivades de la interacció. El fet de
veure els joves fent activitats de manera competent facilita que es doni un
canvi d’actituds en les persones grans, sobretot, si hi ha oportunitats per a
la discussió i la reflexió amb els joves (Zeldin et al., 2000).
Beneficis per als infants i els joves

Segons Goff (2004), l’aprenentatge-servei intergeneracional proporciona
als participants oportunitats per desenvolupar qualitats com iniciativa, flexibilitat, obertura, empatia i creativitat i per obtenir un sentiment de responsabilitat social i una comprensió del valor de l’aprenentatge al llarg de
la vida. Seguint Taylor, LoSciuto, Fox, Hilbert i Sonkowsky (1998: 81),
aquestes qualitats desenvolupen la resiliència en els joves: «Un factor que
pot contribuir a accentuar la resiliència en els joves és la participació en una
feina que beneficia altres persones d’una manera directa i personal». També
VanderVen (2004) va parlar del benefici potencial que tenen els programes
intergeneracionals per incrementar la resiliència dels joves.
Tal com resumeixen Marx, Hubbard, Cohen-Mansfield, Dakheel-Ali i Thein
(2004), entre els beneficis per als infants de participar en programes intergeneracionals, s’hi inclouen els canvis positius en percepcions-actituds
sobre les persones grans, l’increment de l’empatia cap als grans, un augment del coneixement sobre l’envelliment i les persones grans institucionalitzades, un increment de conductes prosocials com compartir, un increment
de l’autoestima, un augment de l’assistència a l’escola, una millora en les
actituds cap a l’escola, un millor comportament a l’escola, un increment de
les habilitats de negociació a l’escola i un interès més gran per les tasques
escolars i, finalment, un millor desenvolupament acadèmic i una millora de
les relacions socials.
També en el cas dels joves –i reprenent l’estudi de MacCallum et al. (2006)–,
trobem beneficis en diferents àmbits. Com podem observar al quadre 3.4, els
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beneficis van des del desenvolupament de capacitats (millora de l’hàbit lector) fins a les qüestions més relacionals (menys solitud i aïllament), passant
per beneficis comunitaris (increment del sentit cívic i de la responsabilitat
amb la comunitat).

Molts estudis han emfatitzat l’efecte positiu que els programes intergeneracionals tenen en la vida dels joves; d’altres han insistit en els beneficis
mutus per a joves i grans. En molts d’aquests programes, les persones grans
són menys receptores de la provisió de serveis i més mentors, tutors, cuidadors, amics o entrenadors.
QUADRE 3.4

Beneficis de l’intercanvi intergeneracional
Per a infants i joves
Increment del sentiment de vàlua, autoestima i confiança en un mateix
Menys solitud i aïllament
Tenir accés al suport d’adults durant moments de dificultat
Augment del sentiment de responsabilitat social
Percepció més positiva de les persones grans
Coneixement més gran de l’heterogeneïtat de les persones grans
Proveir-se d’habilitats pràctiques
Millora dels resultats a l’escola
Millora de les habilitats lectores
Menys implicació en actes violents i ús de drogues
Estar més saludable
Augment de l’optimisme
Enfortir-se davant l’adversitat
Increment del sentit cívic i de la responsabilitat envers la comunitat
Aprendre sobre la història i els orígens i sobre les històries dels altres
Construir la pròpia història de vida
Gaudir i alegria
Guanyar respecte pels èxits dels adults
Rebre suport en la construcció de la pròpia carrera laboral
Activitats de lleure alternatiu enfront dels problemes, especialment drogues, violència i conducta antisocial
Font: MacCallum et al. (2004).
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A més, la pràctica intergeneracional reeixida ajuda els joves a guanyar confiança, a construir un sentit de vàlua personal, els proporciona habilitats
pràctiques (especialment quan s’impliquen en activitats de cura de gent
gran), els ofereix suport dels adults en moments de dificultats personals i
els proporciona idees d’aquells que tenen més experiència a la vida.
Els qui han proposat programes intergeneracionals han afirmat moltes vegades que la participació en el programa produeix diferències positives en les
vides dels implicats. Alguns resultats específics en infants i joves inclouen:
millores en la salut, millors resultats acadèmics i reducció de les conductes
de risc per a la salut en adolescents (per exemple, ús de drogues i embarassos no desitjats).
Salut, desenvolupament emocional i habilitats socials

La literatura que parla directament de resultats en salut per als infants i
els joves que participen en programes intergeneracionals és molt escassa
(Kuehne, 2005), però s’han trobat resultats que afecten indirectament la
seva salut i qualitat de vida. Vegem-ne alguns exemples:
• Across Ages és un programa de mentorització creat pel Centre
d’Aprenentatge Intergeneracional de la Universitat de Temple. En aquest
programa –que ha estat replicat en més de 20 comunitats als Estats
Units– s’ha demostrat en els estudiants que hi participen una millora en
l’autoestima i la seguretat, respostes de rebuig en situacions que inclouen
ús de drogues, actituds més positives cap a l’escola, cap al futur i cap a
les persones grans en general.
• Hope Meadows és una comunitat planificada de manera intergeneracional
on les famílies reben allotjament gratuït o a baix cost com a contraprestació
per la cura de 3-4 infants en adopció, molts dels quals provenen de famílies
en situació de desavantatge, bé per dur a terme tasques d’autorització o
supervisió dels jocs dels nens i nenes als parcs infantils. No s’han descrit
millores directament relacionades amb la salut, però en els informes de
Hope Meadows es recull una millor salut i benestar en aquests nens i nenes
que en aquells que viuen en institucions pertanyents als serveis socials,
pendents de ser adoptats.
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La importància que té el contacte intergeneracional en la millora del desenvolupament personal és un tema que apareix sovint en la literatura intergeneracional centrada en els infants i els joves (VanderVen, 1999). Els joves
que participen en programes de mentorització es veuen involucrats menys
vegades en abús de drogues i assisteixen més a l’escola, obtenen millors
resultats acadèmics i són capaços de construir relacions més saludables
(Tierney, Grossman i Resch, 1995); augmenten les seves habilitats socials
i l’autoestima, redueixen l’estrès familiar, la solitud i l’aïllament; la seva
participació en el programa els ajuda a alleujar les pressions dels pares,
proporciona més temps personal als membres de la família, incrementa el
coneixement que tenen els joves de les conseqüències de l’ús de drogues
i augmenta la seva alegria per anar a l’escola. Els joves que participen en
programes intergeneracionals, concretament aquells implicats en serveis
comunitaris, tenen percepcions més positives de les persones grans i més
coneixement de la seva heterogeneïtat.
Millora de les qualificacions escolars i comportament a l’aula

La literatura sobre mentorització revela que les relacions de suport que
impliquen adults i joves poden tenir efectes positius en els infants i en els
adolescents, com per exemple: millora en l’assistència a l’escola i actitud
cap a aquesta, millor autoconcepte, millors relacions amb els pares i reducció de l’ús de drogues (Freedman, 1999). Tradicionalment, el fet que un
adult exercís com a mentor d’un nen o nena es produïa de manera natural,
a partir de la identificació de necessitats i desitjos mutus, en el moment en
què un jove o més sense experiència i un mentor es trobaven, moltes vegades de manera accidental. Avui dia, aquesta feina de mentorització s’ha
desenvolupat per fer front a la solitud creixent i als recursos limitats dels
joves en situació de desavantatge, així com gràcies al nou compromís de les
estructures socials per trobar noves estratègies d’intervenció per acostar-se
als problemes de la població (Rogers i Taylor, 1997).
En l’avaluació que van fer Benard i Marshall (2001) sobre el programa de
mentorització dut a terme per Big Brothers/Big Sisters (coneguda associació
americana en què persones grans fan de mentors d’infants i joves en situació
de risc psicosocial), amb dades de 959 estudiants de 10 a 16 anys (el 70% dels
quals té edats compreses entre 11 i 13 anys), el resultat més notable va ser
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el retard en l’inici al consum de drogues i ús d’alcohol, i els efectes globals
positius en l’execució acadèmica que produeix l’experiència de la mentorització en aquests infants i adolescents. Van dividir el grup en dos de manera
que la meitat dels participants s’impliquessin en el projecte i l’altra meitat no
–aquests van servir de grup de control–. Al cap de 18 mesos es van comparar
els dos grups. El grup d’aquells que havien participat en el programa van faltar
a l’escola la meitat de vegades que el grup de control, es van sentir més competents en la realització de les seves tasques escolars i van obtenir qualificacions
més bones; van exhibir menys comportaments antisocials i van tenir millors
relacions amb la seva família, tenint en compte que la major part dels nois i
noies dels dos grups provenien de famílies d’alt risc: monoparentals (90%),
llars a prop del llindar de la pobresa (83%), llars receptores d’ajudes de serveis
socials (40%), llars amb historial d’abús de drogues (40%), llars víctimes de
violència domèstica (28%), nois i noies víctimes d’abusos sexuals, emocionals
o físics (27%).
Com podem observar al quadre 3.5, els canvis significatius trobats en
aquesta avaluació van mostrar una reducció dels comportaments antisocials
(nombre més petit d’actes violents), una millora en els resultats acadèmics
(menys absentisme escolar, millors resultats en les qualificacions escolars),
millora de les relacions familiars (millora de la relació amb els pares) i de
les relacions amb els companys o amics amb més vinculació (increment del
suport emocional).
Altres avaluacions de programes de mentorització (Jucovi, 2002) també han
demostrat que la relació directa i propera dels joves amb una persona gran
que els dóna suport pot proporcionar un gran nombre de resultats positius.
Entre d’altres, una millora dels resultats acadèmics, un fort sentiment de
vàlua personal, millora de les relacions amb els pares i disminució de l’ús
de drogues i del consum d’alcohol.
Hi ha estudis que examinen el vincle existent entre la participació en programes intergeneracionals i els resultats acadèmics obtinguts per infants i
joves concretats en el desenvolupament d’habilitats específiques i coneixements, l’èxit acadèmic en sentit ampli i l’assistència regular a l’escola. Per
exemple, en el programa d’Experience Corps, persones grans voluntàries
acudeixen a les escoles públiques a fer de mentors i tutors d’estudiants
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QUADRE 3.5

Beneficis per als joves del programa Big Brothers/Big Sisters
En percentatge
RESULTATS

CANVI

Activitats antisocials
Iniciació a l’ús de drogues

–45,8

Iniciació a l’ús d’alcohol

–27,4

Nombre de vegades que colpegen altres persones (actes violents)

–31,7

Resultats acadèmics
Cursos superats
Competència acadèmica

3,0
4,3

No assistència a algunes classes

–36,7

Absentisme escolar

–52,2

Relacions familiars
Millora de la relació amb els pares
Confiança en els pares
Mentir als pares

2,1
2,7
–36,6

Relacions amb els iguals
Suport emocional

2,3

Nota: Tots els resultats mostrats en aquest quadre són estadísticament significatius amb un nivell de confiança
del 90%.
Font: Tierney, Grossman i Resch (1995). Making a difference. Philadelphia, PA Public/Private Ventures.

d’escoles elementals. El nucli de les seves activitats és el desenvolupament
de la lectura i del càlcul, però també contribueixen en activitats extracurriculars. Professors de les escoles associen la participació en el programa amb
un munt de millores acadèmiques, que inclouen lectura, conceptes i habilitats matemàtiques, millores de la comprensió i de les tècniques d’estudi,
increment del desenvolupament del llenguatge, millora de l’autoconfiança,
millor comportament, assistència més regular a les classes i millors habilitats de socialització. Sembla que programes com aquests poden aconseguir
alguna cosa més que augmentar el rendiment acadèmic i, si bé inicialment
s’estructuraven al voltant d’èxits acadèmics o desenvolupament d’habilitats
–com l’habilitat per llegir–, sovint afecten altres àrees del desenvolupament
i del comportament.
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Brabazon (1999) descriu un programa dut a terme a Nova York amb estudiants de batxillerat amb problemes de conducta. Els estudiants complien
10-12 hores setmanals de dedicació a una feina en residències de persones
grans. Aquest tipus de tasca va contribuir a millorar l’autoestima dels estudiants, les seves estratègies d’afrontament, la seva motivació, les seves actituds i les seves habilitats de planificació. De fet, el treball intergeneracional
va mostrar com a resultat, més que qualsevol altre treball no intergeneracional, una millora en l’assistència a les classes.
Els programes intergeneracionals poden oferir als adults validació del seu
coneixement i contribució, assistència en certes activitats o tasques dels joves
amb els quals treballaran, ajuda en algunes coses com ara compres o transport i alleujament del sentiment d’aïllament i de la subsegüent depressió. La
implicació en un treball intergeneracional pretén oferir als grans oportunitats per no deixar d’aprendre, per rebre atenció individualitzada i reconeixement, per desenvolupar xarxes d’amistat amb els joves, per actuar com a
models de rol, per reintegrar-se en la família i en la vida comunitària, per ajudar
en la necessitat i sentir-se necessitats, per mantenir-se amb vigor, per reactivar
la seva capacitat de sorpresa i el seu sentit de l’humor i per renovar la seva
pròpia estima per les experiències de la seva vida passada.
Coneixement i actituds en relació amb l’envelliment

Chamberlain, Fetterman i Maher (1994) van descriure el valor que tenen els
programes intergeneracionals per ajudar al canvi d’estereotips relacionats
amb l’edat: sense models positius de rol per a una llarga vida, els nens i
nenes que viuen en una societat segregada per l’edat són especialment vulnerables davant les influències gerontofòbiques o discriminatòries cap a les
persones grans. Allò que els infants no estan acostumats a veure o llegir és
el concepte d’envelliment com un procés que forma part d’una llarga vida
de creixement i desenvolupament. Generalment, és només en el context
dels programes d’educació sobre l’envelliment o de gerontologia i en els
programes intergeneracionals on els nens i nenes poden gaudir d’una imatge de l’envelliment com a desenvolupament d’una vida activa i de servei, i
percebre les persones grans com a recursos per a les comunitats fins i tot en
l’edat avançada (Chamberlain, Fetterman i Maher, 1994: 196).
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Els programes intergeneracionals ben dissenyats són eficaços per ajudar
els participants a superar els estereotips relacionats amb l’edat. L’objectiu
no és incidir en les diferències generacionals; més aviat, els programes
proporcionen als participants oportunitats per discutir i reflexionar sobre
les diferències intergeneracionals (reals o imaginades) al començament i
durant el programa. L’interès de cada discussió i reflexió, el proporcionen
les noves experiències amb persones d’altres generacions. Els programes
acuradament construïts impliquen els participants en processos de reflexió
grupal dissenyats per promoure el pensament crític sobre com els estereotips
tendeixen a afeblir l’habilitat per percebre que hi ha diferències individuals
entre unes i altres persones i, per tant, que les generalitzacions no són mai
totalment certes.
Clarament, la principal àrea d’investigació en programes intergeneracionals
se centra a aconseguir una millora de les actituds dels infants i adolescents
cap a les persones grans. La pràctica intergeneracional facilita l’increment
de la tolerància, del nivell de confort i de la intimitat entre joves i grans, i
ajuda a dissipar clixés i mites sobre el procés d’envellir (Manheimer, 1997).
Molts autors han avaluat l’efecte positiu dels programes intergeneracionals
en les actituds dels joves cap als grans (Aday, Sims, McDuffie i Evan,
1996; Fox i Giles, 1993). Això no obstant, hem de subratllar que algunes
investigacions han produït resultats contradictoris sobre com determinades
intervencions o interaccions que es produeixen de manera natural poden
afectar les actituds dels joves cap a les persones grans.
Una part de la dificultat rau en el fet que, entre els investigadors que estudien
la relació existent entre contacte intergeneracional i actituds cap a les persones grans hi ha una disputa considerable sobre com definir què és un «contacte de qualitat». Les variables relacionades amb el contacte de qualitat que
tenen un impacte significatiu en les actituds dels joves cap a les persones
grans van des de la «proximitat» (Chapman i Neal, 1990), la «familiaritat»
(Kocarnick i Ponzetti, 1986), l’«amistat potencial» (Pettigrew, 1998) i una
«preferència general percebuda» (Schwartz i Simmons, 2001).
Amb aquest ampli repertori de variables utilitzades a l’hora de dissenyar
plans que promoguin la interacció amb persones grans, no és gens sorprenent
que els joves no mostrin d’una manera consistent canvis en la seva forma
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d’entendre l’envelliment o que no expressin una millora de les actituds cap
a les persones grans, excepte en el cas en què els joves es pronuncien sobre
persones grans amb les quals han tingut relació directa (Couper, Sheehan
i Thomas, 1991). És també important destacar que hi ha grans diferències
entre investigacions respecte a la durada del contacte i a les condicions de la
intervenció establertes (Schwartz i Simmons, 2001). Per exemple, seria poc
raonable pensar que una hora d’interacció podria evocar resultats similars
que quinze hores de treball conjunt.
Autodescobriment i desenvolupament personal

A mesura que els participants aprenen a canviar les seves idees sobre els
altres, es va produint de manera simultània una autoreflexió i va tenint lloc
un procés de comprensió del propi Jo (McGowan i Blankenship, 1994).
Per exemple, una persona jove que no fos conscient de la seva tendència
a subestimar les habilitats físiques o intel·lectuals de les persones grans,
podria començar a canviar els seus pensaments sobre si mateixa en funció
de com percep les seves habilitats comunicatives o la seva obertura per fer
nous amics.
3.4. Relacions intergeneracionals en la família
Molts estudis han demostrat la importància de la relació intergeneracional i
de l’intercanvi de recursos entre parents (n’és un bon exemple Attias-Donfut, 1995). Cada vegada trobem més investigacions que parlen del rol dels
avis/àvies en les seves famílies, del suport que proporcionen i de les seves
pròpies necessitats i actituds cap al fet de ser avi. A mesura que s’ha anat
desenvolupant la literatura científica sobre el fet de ser avi, s’ha anat fent
més evident que l’experiència de ser avi és complexa i diversa. La cura i el
suport poden anar des d’una custòdia legal fins a una atenció esporàdica,
amb els diferents nivells de suport i implicació que aquesta cura i suport
comporten. Algunes investigacions han mostrat que un suport adequat per
part dels avis, especialment el suport de les àvies, és d’una gran utilitat,
sobretot per a les mares molt joves i també en les famílies amb pares divorciats. Entre aquells nens i nenes els pares dels quals s’han separat, la proxi-
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mitat als avis materns s’associa amb una millor adaptació a les circumstàncies familiars canviants.
Per a la major part dels avis, la interacció amb els néts és la font primordial
de satisfacció i afecte però, a més, la relació avis-néts pot beneficiar directament la família. Seguint el que va apuntar Bengtson (1985) en els seus
treballs, l’avi pot exercir quatre rols diferents:
a) Pot ser un estabilitzador, una presència ferma que es manté constant i
ofereix seguretat en els moments de transició o de crisi. Mentre els avis
són vius, la seva llar pot ser el lloc de trobada ideal per al contacte i la
reunió familiar.
b) Pot exercir el paper de guardià de la família, sobretot en moments de
crisi (divorcis, conflictes familiars...).
c) Pot ser un àrbitre i mediador entre pares i fills, i alleujar les tensions
intergeneracionals.
d) Pot ser l’historiador de la família, i ajudar-la a relacionar el seu passat
amb el seu present i a entendre com ha evolucionat.
Per a les persones grans ser avi es presenta sovint com un fet positiu i valorat
del curs vital, està associat a l’alegria que proporciona una nova implicació
amb la vida. Diversos estudis han mostrat que el suport que proporcionen
els avis, tant el suport material o instrumental (provisió de suport de respir
o ajuda domèstica, per exemple) com el suport emocional (aconsellar sense
jutjar, escolta activa) és, generalment, molt valorat. En el cas d’aquells avis
amb néts discapacitats, el suport informal per a l’assistència és clarament
un recurs important.
Però, més vegades de les desitjades, aquest rol d’avi és viscut amb estrès i
ansietat. Els avis que han d’exercir un rol de substituts dels pares necessiten
suport en tasques concretes (cura i criança dels néts, resolució de conflictes, prevenció de comportaments de risc), suport econòmic (ajudes per al
pagament de les despeses de l’educació o sanitàries) i suport emocional
i formació en habilitats específiques (comunicació amb els adolescents),
per la qual cosa s’han creat en diferents llocs escoles d’avis, associacions i
centres de suport.
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Bàsicament, s’han desenvolupat tres tipus de programes intergeneracionals
dirigits a la millora de la vivència del fet de ser avi:
• Suport a persones grans que es presenten com a voluntaris per exercir
com a avis respecte a nens i nenes que no tenen contacte amb els seus
propis avis i fins i tot, a vegades, tampoc amb els seus propis pares. El
programa Foster Grandparents (www.fostergrandparents.org) va ser creat
pel govern federal dels Estats Units a mitjan anys seixanta amb l’objectiu
d’introduir un grup de persones grans voluntàries en una relació d’afecte
amb infants en situació de risc social que havien perdut el suport familiar
o nens i nenes amb necessitats especials. L’AARP Foundation Grandparent Information Center (GIC) (www.aarp.org) conté una gran varietat
de recursos per ajudar els avis en les seves diferents maneres d’exercir
el rol, així com els professionals que treballen amb ells.
• Suport a avis en l’exercici del seu rol d’avis. Hi ha organitzacions
que ofereixen informació i suport a avis que desitgen millorar les
seves habilitats de criança i cura dels seus propis néts (The Foundation
for Grandparenting, Grand Parent Again) (www.grandparenting.org;
www.grandparentagain.com) i fins i tot formació en noves tecnologies,
i organitzen activitats com ara campaments de cap de setmana per a avis i
néts, o cursos durant les vacances d’estiu (Grandkids and Me Programs,
Grandparents University) (www.grandkidsandme.com).
• Suport per a avis que es veuen obligats a exercir de substituts dels pares.
Atès que en famílies amb un baix nivell d’ingressos, en famílies on falten
els progenitors o són privats de la seva llibertat, en famílies en les quals
els pares no tenen la capacitat d’exercir com a tals i/o en famílies monoparentals molts avis es veuen obligats a exercir el rol de «pare substitut», hi
ha programes –com Brookdale Foundation Group, Grandparents Support
Groups o Grandparents as Parents Program (www.brookdalefoundation.
org; www.essentialgrandparent.com)– destinats a proveir aquests avis
de formació i suport (fins i tot econòmic) en les situacions que així ho
requereixin.
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3.5. Impacte en l’entorn comunitari
El principal èmfasi de molts programes intergeneracionals és aconseguir
beneficis més enllà dels que obtenen els mateixos participants. Sovint,
aquest objectiu implica una millora de la comunitat o la provisió de serveis
per a un altre grup (Kaplan, Higdon, Crago i Robbins, 2004). S’han desenvolupat programes intergeneracionals per preservar la història local (Generations United, 1994), promoure el reciclatge i altres activitats de conservació mediambiental, dur a terme investigacions sobre el barri (Kaplan, 1994)
i reduir el crim (Friedman, 1999). Per tant, també al barri i la comunitat –i
reprenent l’estudi de MacCallum et al. (2006)–, hi trobem molts i variats
beneficis, com podem veure al quadre 3.6.
El Bankstown Youth Development Service (Bankstown, una ciutat situada
al sud-oest de Sydney, Austràlia) ha dut a terme des del 1990 tres projectes
diferents basats en històries orals. En cada projecte, estudiants d’institut van
entrevistar persones d’altres generacions sobre diferents aspectes de la seva
vida personal. El projecte va suposar una valuosa contribució a la construcció de la vida comunitària en diferents sentits: interacció d’uns estudiants
amb d’altres mentre preparaven les entrevistes, compromís entre membres
de la comunitat de diferents generacions al llarg de les entrevistes, reducció
d’estereotips, contacte nou o renovat entre veïns i membres de la família,
així com el fet de compartir les històries entre els participants fins i tot mitjançant representacions teatrals (MacCallum et al., 2006).
La interacció entre joves i grans enforteix la comunitat com a resultat de
l’entesa mútua. Així ho expressen Granville i Hatton-Yeo (2002) –«Els
intercanvis intergeneracionals poden reconstruir xarxes socials, desenvolupar la capacitat de la comunitat i crear una societat inclusiva per a tots
els grups d’edat»– i Kaplan i Shih-Tsen (2004): «En l’arrel dels programes
intergeneracionals, hi ha la creença ferma que millorem com a individus,
famílies i comunitats i com a societat, quan hi ha oportunitats abundants que
els joves estiguin junts interactuant, educant-se, fent-se costat i proporcionant-se atenció els uns als altres».
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QUADRE 3.6

Beneficis de l’intercanvi intergeneracional
Per a la comunitat
Reconstrucció de xarxes socials
Desenvolupament del sentiment de comunitat
Construcció d’una societat més inclusiva
Trencar les barreres i els estereotips
Augment de la cohesió social
Construir i enfortir la cultura
Alleujar la pressió dels pares
Construir xarxes socials i desenvolupar ponts a la comunitat
Modificar els estereotips
Oferir models de comportament cívic
Construir, mantenir i revitalitzar oportunitats comunitàries i infraestructures públiques
Produir art públic
Desenvolupar el voluntariat
Proporcionar voluntaris per a serveis comunitaris i animar la gent a treballar amb altres persones en grups comunitaris
Crear històries en comú
Tenir cura del medi ambient
Font: MacCallum et al. (2004).

Sentiment de comunitat i ciutadania

La pràctica intergeneracional emergeix com una aproximació general que
pot ajudar a conduir la gent jove a un contacte proper amb altres persones a la seva comunitat. Thang (2001) va dur a terme un treball etnogràfic
intensiu a Tòquio, al Japó, en un centre multigeneracional en el qual es van
combinar quatre serveis diferents: una guarderia, un centre de dia d’atenció
a persones grans, una residència per a persones grans amb demència i assistits, i una residència per a persones grans pobres soles, i va trobar que, més
enllà dels objectius previstos, s’havia aconseguit un contacte pròxim i càlid
entre generacions i un ambient d’interacció que recreava la família de tres
generacions.
Sovint els programes intergeneracionals es dissenyen per crear oportunitats
de servei comunitari on els participants grans i joves treballen plegats per
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estudiar possibles oportunitats a la comunitat, millorar les condicions dels
locals i ajudar persones amb necessitats (Kaplan, 1997a). Les iniciatives
que comporten serveis comunitaris a través del treball col·laboratiu ajuden
els participants a millorar la comprensió del seu rol de ciutadans. Penninx
(1999, cit. a Hatton-Yeo i Ohsako, 2001) descriu aquestes iniciatives com
una via per afavorir que les persones se sentin més responsables dels seus
grups propers i del seu barri. Juntes, totes aquestes aproximacions representen esforços importants per a la construcció de comunitats intergeneracionals.
Canvis en l’entorn i en els recursos comunitaris

Els programes intergeneracionals formen part d’una estratègia intergeneracional més extensa per construir comunitats proveïdores de més atencions,
més inclusives i implicades, en les quals totes les generacions puguin donar
i rebre suport. Això es pot emmarcar en un esforç per renovar el «pacte
social» (Henkin i Kingson, 1999): cada generació aprèn de les seves famílies i de la societat on viu i rep recursos dels seus predecessors, i, al seu torn,
ensenya i traspassa recursos als seus successors. Un pacte social estén les
obligacions que cada membre d’una societat té cap als altres. A més de tenir
un sentit d’interdependència, necessitem tenir un sentit de pertinença. En
aquest context, els especialistes intergeneracionals emfatitzen cada vegada
més els objectius i resultats vinculant-los al concepte d’«inclusió social»
(Granville i Hatton-Yeo, 2002).
Vegem ara un cas que pot servir de model en el tema dels programes intergeneracionals i el desenvolupament comunitari. Neighbourhoods 2000 proporciona un exemple de programa intergeneracional a l’escola que va implicar
escolars i persones grans de la comunitat en activitats dirigides a aprendre
sobre la seva comunitat i a fer-hi canvis. Entre els resultats es va constatar
un sentiment més gran de ciutadania responsable entre els participants, un
sentiment de continuïtat entre generacions i entre cultures, i una reducció
dels estereotips associats a l’edat, dels uns envers els altres.
Neighbourhoods 2000 va ser implementat en set barris americans (Long Island
City, Mount Vernon i East Harlem –a Nova York–; i Downtown Honolulu,
Ala Wai, Ewa i Waikiki –a Hawaii–) durant un període de set anys (de 1987
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a 1994). Cadascun d’aquests projectes va tenir el mateix grup d’activitats,
però amb les seves particulars formes d’execució adaptades, d’una banda,
a l’entorn, problemes, estratègies de millora local i recursos disponibles en
cada cas, i, de l’altra, a la percepció i creativitat dels voluntaris grans, dels
estudiants, dels membres de l’equip directiu i del personal de les escoles –48
persones grans i estudiants de 4t, 5è i 6è curs–. El format curricular final
va consistir en una sèrie de vuit activitats desenvolupades en 22 sessions.
Entre les activitats, s’hi van incloure investigacions fotogràfiques del barri,
ús de mapes del territori, entrevistes de reminiscència en les quals les persones grans recreaven les seves memòries i experiències a la comunitat, passejos autobiogràfics, construcció de la maqueta del barri ideal i presentacions
públiques dels projectes davant les autoritats competents.
Els molts i interessants resultats d’aquest macroprojecte van ser agrupats per
Kaplan (1997b) en les quatre categories següents:
a) La necessitat de ser entesos: es van eradicar estereotips associats a
l’edat.
b) La percepció de la continuïtat intergeneracional: va sorgir un sentiment de companyonia. A partir d’aquest tipus d’activitats compartides,
els participants van aprendre sobre les semblances i diferències en les
seves vides, i va anar creixent entre les generacions un sentiment de
companyonia. Molts dels participants grans van emfatitzar la importància, per a ells i per als estudiants, d’estar connectats amb la joventut
d’avui (Kaplan, 1997b). Tal com expressava un dels participants: «Els
nens i nenes són el futur i heretaran el nostre país. Nosaltres, les persones grans, esperem ensenyar-los que, malgrat que els diferents estils de
vida de les diferents generacions canvien ràpidament, no hem de canviar
els nostres valors morals. Segurament són molts els anys que ens separen, però les qüestions bàsiques, els fonaments de l’amor, el respecte, el
sacrifici i la cura cap als altres, ha de continuar sempre, sense cap canvi»
(Kaplan, 1997b: 218).
c) La construcció d’un sentiment de ciutadania responsable i una orientació a l’activisme comunitari. En paraules d’una de les participants: «El
projecte ensorra els quatre murs de l’escola i ens anima a mirar més enllà
i a veure com les accions dels altres a la nostra comunitat ens afecten i
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com nosaltres tenim el poder d’influir en els altres de manera positiva»
(Kaplan, 1997b: 218).
d) La millora comunitària en general i la transferència d’un sentiment
de continuïtat cultural.
A partir de les experiències en el projecte, els participants van aprendre a
tenir un pensament més crític, van millorar la seva comunicació i les seves
habilitats per a la presa de decisions. Aquestes habilitats tenen un valor
incalculable, ja que preparen la gent per funcionar en un món de canvis
socials, polítics, econòmics i en les condicions ambientals.
Com a resultat de la seva implicació en el que van poder viure com una experiència de participació comunitària reeixida, molts participants van adoptar
un comportament més cívic. Projectes intergeneracionals com aquest centrats en serveis comunitaris tenen també un significat de continuïtat cultural
en el sentit d’ajudar la gent a mirar enrere però també a mirar cap endavant. En el context del desenvolupament comunitari això es tradueix en
l’objectiu de construir comunitats que estiguin enfortides per les arrels del
passat però, alhora, centrades en els canvis del futur. Quan els participants
en el projecte es van centrar en el passat, el present i el futur dels seus barris,
parlaven alhora sobre valors, sobre com viure. Aquest tipus de diàleg va ser
més una forma dialèctica que lineal de canviar els valors. Com a resultat
d’això, molts participants en el projecte van aprendre a modificar la seva
idea d’allò que entenien per progrés: els nens i nenes van aprendre que la
novetat no sempre és millor i els grans es van familiaritzar més amb temes
actuals com la igualtat de sexes, el desenvolupament tecnològic i la manera
que tenen els joves d’expressar-se. A més, als barris que eren multiculturals
es va promoure el respecte cap a les altres cultures a través de passejades,
coneixement de cançons i entrevistes als veïns d’altres ètnies i races. Programes intergeneracionals com aquest en què els participants intercanvien
informació i discuteixen els seus valors socials i culturals, funcionen com un
important pont entre les realitats experiencials de diferents generacions.
Seguint Kaplan (1997b: 227): «Si hi ha un creixement continu en el nombre
i el tipus de programes intergeneracionals centrats en projectes comunitaris,
aviat es veuran les implicacions en la revitalització de conceptes com el respecte intergeneracional i el suport, la responsabilitat ciutadana, l’educació
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experiencial i l’activisme polític». No són potser tots aquests ingredients
necessaris en una societat per a totes les edats?
Integració social dels immigrants

Magic Me (http://www.magicme.co.uk) és una organització britànica que
des del 1989 connecta la diversitat cultural amb la intergeneracionalitat.
Entre els molts projectes d’aquesta entitat n’hi ha un en el qual, a partir
de projectes de fotografia, pintura, poesia, ceràmica i dansa, es posa en
contacte nens i nenes de 9 a 16 anys (de les comunitats bengalí, somali
i d’altres) amb persones grans que viuen en residències o centres de dia, i
algunes de les quals són malaltes d’Alzheimer. Per exemple, en un projecte
que va posar en contacte persones grans (de raça blanca) d’un centre de
dia amb infants d’una escola pròxima (la major part d’ells de Bangladesh),
el resultat final va ser la creació conjunta d’un llibre amb dibuixos i fotografies amb informació sobre la vida dels joves i dels grans. Els programes desenvolupats per Magic Me suposen un clar exemple d’integració al
barri de diverses comunitats, al mateix temps que fomenten l’esperit de diàleg
i tolerància cap a les persones immigrants, la promoció de l’entesa cultural i
l’intercanvi intergeneracional.
L’organització Ajoda (esmentada a Hatton-Yeo, 2006) va posar en marxa un
projecte amb nens i nenes de 5 anys, la major part dels quals era d’origen
africà, i persones grans africanes i va trobar que els beneficis que va produir la seva implementació van anar més enllà de l’aprenentatge d’anglès,
geografia, història o estudi de les religions, ja que els infants també van
aprendre ciutadania, desenvolupament personal, habilitats socials, tolerància i autoestima.
Una iniciativa desenvolupada a Espanya és el Programa MENTOR (per
cada persona gran MENtora, un nen immigrant lecTOR), programa intergeneracional de millora de la capacitat i hàbit de lectura de nens i nenes
immigrants residents a Granada, executat per l’associació OFECUM (www.
ofecum.com) i inspirat en el reeixit model de programes intergeneracionals
nord-americà Experience Corps. En el Programa MENTOR, dotze infants
immigrants (provinents de la Xina, el Marroc, Romania, Bolívia i Ucraïna, i amb edats compreses entre els 6 i els 12 anys), escolaritzats en una
escola pública, són ajudats en horari extraescolar per un grup de persones
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grans de l’associació OFECUM. Entre els beneficis que s’han aconseguit,
cal destacar:
a) La millora de les possibilitats reals d’èxit de la integració sociocultural de nens i nenes immigrants mitjançant el foment de la lectura de
textos espanyols (comprensió de conceptes, pronunciació de paraules).
b) L’orientació en el procés d’integració sociocultural en la comunitat.
c) El suport a la tasca socioeducativa i cultural dels pares dels nens i
nenes immigrants.
d) L’aparició d’una persona adulta que serveix com a referent i figura de
suport, i que crea un clima de confiança, vincle i amistat.
e) El reforç de la feina educativa dels mestres, en horari extraescolar.
f) La creació d’un grup estable de persones grans amb capacitat per
actuar com a tutors i mentors (entre ells hi havia mestres jubilats i emigrants grans retornats).
g) La millora de la identitat de les persones grans pel fet de sentir-se
útils i productives col·laborant en una tasca amb significat i rellevància
social.
h) La positiva organització de l’ús del temps setmanal de les persones
grans.
i) La creació de noves xarxes d’amistat per a les persones grans.
Citant les pròpies paraules d’alguns dels voluntaris, extretes de la memòria
del programa (OFECUM, 2006: 22):
–«He sortit de l’anonimat. Al carrer em reconeixen».
–«En les hores que hem passat junts, hem fet de tot: cantar, llegir contes
i poesies […]. Quan llegeix, a vegades no entén algunes frases i paraules, i procuro ajudar-lo en això [...], però el més satisfactori per a ell ha
estat aprendre a lligar-se els cordons de les sabates. També parlem de molts
temes: dels pobres i els rics, del seu comportament a l’escola, del seu país,
dels óssos panda».
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Als Països Baixos es va establir un programa de reminiscència del barri
per promoure millors relacions entre els nous immigrants (per exemple, els
turcs) i els antics residents alemanys (Mercken, 2003). Un últim exemple
de com aquests programes ajuden a l’acostament amb persones d’altres
cultures que vénen a viure al nostre entorn: un programa efectuat a Hamburg (Alemanya) va permetre als supervivents de l’holocaust jueu tornar a
Hamburg i relacionar-se amb estudiants alemanys a través de converses i
visites (Ohsako, 2002).
3.6. Conclusió
Com hem pogut veure, la resposta a la pregunta de quins són els beneficis
dels programes intergeneracionals és molt complexa. És el mateix que passa quan es parla sobre les diferents dinàmiques familiars. Certament, sabem
per la literatura científica d’estudis sobre la família que no tots els tipus de
famílies condueixen als mateixos resultats. Els tipus de famílies són molt
diversos, com ho són els programes i les pràctiques intergeneracionals, ja
que s’estenen des d’aquells que potencien relacions d’amistat fins als que
contribueixen a la cohesió social en els àmbits comunitari i social.
Els bons programes intergeneracionals no passen per casualitat: requereixen
una acurada planificació, entrenament, seguiment i consistència. Moltes de
les variables que afecten els programes i que han estat associades amb
pràctiques eficaces inclouen una direcció minuciosa al llarg del programa i
sessions d’entrenament per als participants (Hawkins, Backman i McGuire,
1998), dissenyar activitats que promoguin la interacció dirigides a ajudar
els participants a conèixer-se els uns als altres i a explorar temes d’interès
comú (Angelis, 1996), i assegurar que les activitats del programa siguin
apropiades culturalment i en funció del moment de desenvolupament evolutiu dels seus participants. El fet d’avaluar aquestes pràctiques, coneixent
millor aquelles coses que funcionen i separant-les d’aquelles altres que no
produeixen bons resultats, permet que aprenguem més de la nostra feina
quotidiana, facilita la millora dels programes intergeneracionals que posem
en marxa i augmenta les possibilitats que el seu impacte sigui positiu.
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Per exemple, els programes que suposen una única ocasió de trobada o que
impliquen un contacte superficial són qualitativament diferents d’aquells
programes que comporten experiències més intenses i una comunicació més
profunda i continuada; aquests últims condueixen molt millor a la formació
de relacions significatives i, per això, els que hi participen consideren que
tenen un impacte profund en les seves vides. Una altra variable important
que marca diferències en l’impacte dels programes intergeneracionals és la que
té a veure amb el paper dels participants en la planificació i el desenvolupament del programa: des d’una perspectiva d’apoderament (o capacitació),
la major part dels participants s’han d’implicar en la planificació del programa i en la presa de decisions tant com vulguin a fi d’assegurar que el
programa es dirigeix, d’una manera eficaç, cap a aquelles coses que els participants consideren més rellevants a les seves vides.
Al llarg del capítol hem pogut veure la diversitat de programes intergeneracionals que estan tenint lloc en aquest camp de treball i investigació multidisciplinari i també hem pogut conèixer la varietat de llocs on aquests es
duen a terme i les diferents activitats que uneixen els participants. Això no
obstant, una cosa que volem emfatitzar novament en aquestes línies finals és
com tots aquells programes intergeneracionals ben dissenyats que busquen
intencionadament l’intercanvi de recursos i aprenentatge entre generacions
construeixen relacions significatives i aconsegueixen beneficis recíprocs per
als seus participants i, fins i tot, per a les famílies i la comunitat en la qual
s’insereixen (agafat de Kaplan, Liu i Hannon, 2003).
Finalitzarem aquest capítol amb un fragment de les conclusions del programa intergeneracional MENTOR (OFECUM, 206), del qual hem parlat
amb anterioritat: «Els programes intergeneracionals, allà on s’han posat en
marxa, han aportat un gra de sorra encara avui molt deficitari en la societat
espanyola: falten oportunitats, espais i activitats on les relacions intergeneracionals –familiars i extrafamiliars– constitueixin un mitjà natural per
satisfer les nostres necessitats i les d’altres persones. Hi ha molta gent gran
a qui li agradaria relacionar-se amb infants i joves però que no saben on
ni com; i el mateix passa en el sentit contrari. És més: hi ha moltes persones que ni tan sols han tingut l’oportunitat de descobrir la importància que
podria tenir en les seves vides la introducció d’un “gir intergeneracional”.
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En què consisteix aquest gir? A saber sobreposar-se a les barreres de qualsevol tipus que impedeixen que les relacions intergeneracionals es produeixin
amb naturalitat; saber descobrir la intergeneracionalitat allà on no és evident
però hi sol ser present» (OFECUM, 2006: 24).
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IV. Programes intergeneracionals
i inclusió social de les persones grans
Donna M. Butts (Generations United, Estats Units)

4.1. Introducció
Els programes intergeneracionals proporcionen un mètode eficaç per assolir la
inclusió social i combatre la discriminació per raons d’edat, capacitat, ètnia i
ingressos. La història oral, la saviesa i els coneixements basats en l’experiència
que aporten les persones grans als seus barris i pobles proporcionen estabilitat a les generacions següents. Les generacions més joves ofereixen noves
perspectives, inalterades pel temps, i que són una expressió d’esperança en
el futur. Tot i que, per regla general, es considera que els programes intergeneracionals constitueixen estratègies positives, els seus defensors continuen lluitant per traslladar els enfocaments intergeneracionals al món de la
pràctica. Això limita la capacitat d’aquests programes i dels qui els duen
a terme per combatre la discriminació cap a les persones de més edat. Mentre
l’envelliment es consideri una etapa d’allunyament del món amb poc valor, hi
continuarà havent discriminació. Mentre es pensi en els grans únicament com
un llast econòmic que requereix assistència i suport financer, es mantindrà el
debat sobre la seva vàlua o sobre la seva manca. El Pla d’Acció Internacional
de Madrid sobre l’Envelliment 2002 incloïa l’objectiu d’aconseguir que les
persones grans passessin de l’exclusió social a la integració i la participació.
Aquest pas és la idea de fons en la qual se sostenen alguns dels temes que
constitueixen la base d’implementació del Pla, com és el cas de la interdependència intergeneracional, la solidaritat i la reciprocitat. La seva intenció
posa de manifest què significa un pacte entre generacions: no es tracta d’una
competició, sinó de construir comunitat.
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4.2. Les aportacions dels programes intergeneracionals
En Michael i la Michelle, germans bessons de 4 anys d’edat, arriben cada
matí a la guarderia, situada prop d’una residència per a persones grans. Van
a veure ràpidament la Clara, la seva amiga de 78 anys que va amb cadira de
rodes. Després dels petons de bon dia i de comentar els esdeveniments de la
jornada, tots tres se’n van a classe, on s’uneixen a la resta dels participants
en un projecte artístic en el qual, amb aigua de colors, decoren pans, que després torraran i es menjaran per esmorzar. Durant la resta del dia es tornaran
a trobar a les classes de lectura, jugant amb l’ordinador o en les activitats
físiques. La Clara i altres amics grans són una ajuda addicional per al mestre
de la classe i un càlid refugi per als infants. La Clara té temps per ajudar els
més petits a fer servir noves paraules, els recorda que han de ser educats i
tenir bones maneres, i gaudeix d’allò més dels seus èxits, respecte als quals
no estalvia lloances. La Clara té una cosa que dóna sentit a la seva vida: ser
amiga d’aquests nens i nenes.
Diversos estudis (Rosebrook, 2006; Foster, 1997; Rosenberg, 1993; Rebok
et al., 2004; Taylor, LoSciuto, Fox, Hilbert i Sonkowsky, 1999) afirmen que
els nens i nenes que participen en programes intergeneracionals tenen les
mateixes possibilitats de veure un amic potencial en un infant de 7 anys que
en un adult de 70. Tenen una percepció millorada dels adults de més edat, els
molesten menys les cadires de rodes i els bastons, obtenen puntuacions més
altes en lectura i presenten menys problemes conductuals que els seus companys. Els programes intergeneracionals ajuden a construir cohesió social i
a crear un entorn inclusiu que permet als grans participar al màxim de totes
les seves capacitats.
La prestigiosa antropòloga Margaret Mead va dir: «Els millors amics que he
tingut a la vida van ser persones que també van créixer a prop d’un avi o àvia
vius a qui estimaven». Tant si el vincle és de sang com si és de proximitat,
els qui tenen amistats intergeneracionals hi veuen més enllà dels estereotips
i no utilitzen un filtre etari per diferenciar-se a si mateixos. Així, doncs, si
els programes intergeneracionals connecten positivament persones de diferents generacions, què impedeix que siguin més ben acceptats i estiguin més
generalitzats?
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Programes intergeneracionals i discriminació per l’edat

Segons el diccionari American Heritage, intergeneracional és quelcom que «és
o passa entre generacions» (The American Heritage, 2000). La programació
intergeneracional fa referència a les activitats o programes que augmenten la
cooperació, la interacció i l’intercanvi entre persones de generacions diferents.
Mitjançant aquests programes, individus que pertanyen a generacions diferents
comparteixen els seus talents i recursos i es donen suport mutu a través de relacions que beneficien tant l’individu com la comunitat. Aquest tipus de programes permet als individus, a les famílies i a les comunitats gaudir i beneficiar-se
de la riquesa d’una societat en la qual s’integren les diferents edats (Generations
United, sense data). L’International Consortium of Intergenerational Programmes defineix aquests programes com a «vehicles socials que creen un intercanvi
profitós i continuat de recursos i aprenentatge entre generacions més joves i
de més edat» (Hatton-Yeo i Ohsako, 2000). Proporcionen un objectiu pel qual
moure’s i ofereixen a les persones de diferents generacions l’oportunitat de
conèixer-se, relacionar-se i acceptar-se les unes a les altres. Ofereixen una perspectiva que va més enllà de les xifres i les estadístiques, alhora que dificulten
les generalitzacions d’un grup d’edat sobre l’altre.
Unes altres dues definicions ajuden a explicar la importància dels programes
intergeneracionals. En primer lloc, la de discriminació, que «es basa en un
grup, classe o categoria enfront del mèrit individual» (discrimination, sense
data); en segon lloc, la definició de prejudici, que equival a una «opinió o
inclinació adversa formada sense fonament o sense prou coneixements» (prejudice, sense data). Aquestes definicions van ser aplicades a la discriminació
per raons d’edat pel Dr. Robert N. Butler, el qual el 1969 va encunyar el
terme anglès ageism (discriminació per l’edat). Tal com la va definir Butler,
la discriminació per l’edat «és el prejudici i la discriminació cap a membres
d’un grup», en aquest cas el de les persones d’edat. Butler va afirmar que, a
diferència d’altres prejudicis com el racisme o el sexisme, la discriminació
per l’edat afectarà tothom. En altres paraules, mentre que el sexisme, el racisme i altres ismes assenyalen subgrups particulars, tothom envelleix. Vista
l’observació de Butler sobre el risc que tots correm de patir discriminació per
l’edat, ens convé canviar la percepció negativa de l’edat (Palmore, 2004).
«Els grans problemes d’envellir a Amèrica (la pobresa, l’abús de les persones
grans i la solitud) són conseqüències de l’acceptació tàcita de la discrimi-
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nació per l’edat en la societat», va escriure el Dr. Butler en el seu pròleg al
butlletí sobre el futur de la discriminació per l’edat, The Future of Ageism,
publicat el 2004 per l’International Longevity Center. «[La discriminació
per l’edat] es veu en la incapacitat de fer complir els estàndards bàsics a les
residències de gent gran, la qual cosa deixa les poblacions més vulnerables
exposades al risc. Es percep al lloc de treball, on la discriminació per l’edat
disminueix l’oportunitat que tenen les persones grans per conservar una ocupació productiva i la independència econòmica, i es mostra en els esforços
d’algunes empreses per transformar les pensions en programes de “plans de
jubilació” que arrabassen als treballadors de més edat i a les seves famílies
la seguretat de la jubilació. La discriminació per l’edat és palpable quan els
metges desestimen les queixes dels pacients més grans (“I vostè, a la seva
edat, què espera?”)».
Després que Robert N. Butler, guanyador del premi Pulitzer, tractés per primera vegada el concepte de discriminació per l’edat, els investigadors de
l’àmbit intergeneracional han intentat determinar com influeixen els programes intergeneracionals en la prevenció d’aquest tipus de discriminació.
La majoria d’aquests programes s’han dissenyat amb l’objectiu de fomentar
l’intercanvi positiu entre generacions. La dosificació, la qualitat i el tipus
de programa determinen la seva capacitat per influir en les percepcions dels
participants. Les actituds negatives sobre l’envelliment poden diferir en funció dels factors socials, contextuals i situacionals. L’intercanvi positiu que
es produeix en els programes intergeneracionals pot anul·lar la percepció
negativa entre les generacions (Vernon, 1999). Gràcies a aquest potencial,
aquests programes continuen sent un mecanisme important per influir en el
futur de la discriminació per l’edat.
L’ús de l’interior i l’exterior d’un edifici per fer front
a la discriminació per l’edat

Els programes intergeneracionals abonen el pacte social entre generacions
i fomenten la transmissió de coneixement i cultura. Aquests programes es
poden dur a terme en diferents entorns, però un dels models comença a guanyar terreny als Estats Units. L’espai i els centres intergeneracionals utilitzen
l’interior i l’exterior d’edificis per connectar les generacions. Malgrat que
aquests centres poden diferir pel que fa a la seva estructura, la seva caracte-
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rística comuna és que inclouen com a mínim, dos components programàtics:
un que atén infants o joves i un altre que atén adults de més edat. Poden
consistir en un servei d’estada diürna per a adults ubicat al costat d’un centre
d’assistència infantil, una residència assistida que comparteix seu amb un
programa extraescolar o una escola que acull un centre per a la tercera edat
(Generations United, 2005).
Les comunitats s’enfronten a la necessitat de prestar serveis durant tot el
cicle vital, per la qual cosa algunes ciutats més innovadores estan fent servir
els seus limitats recursos per connectar les generacions, no pas per separarles. Un exemple de centre intergeneracional el tenim a Phoenix, la principal
àrea metropolitana de l’Estat d’Arizona, que actualment edifica i condiciona
edificis ja existents per crear-hi centres multigeneracionals. En comptes de
construir centres per a la tercera edat, centres juvenils i centres lúdics independents, alguns dels seus municipis, com Apache Junction, han construït
instal·lacions de qualitat que s’utilitzen durant el dia per a la tercera edat, per
a esmorzars i per a reunions de grups d’especial interès; a la tarda, després
de la jornada escolar, per al bàsquet juvenil, i a la nit, per fer-hi classes, per
practicar l’escalada o per dur a terme treballs manuals en família. Un centre
d’assistència infantil és el lloc idoni perquè els pares hi deixin els nens i
nenes mentre fan esport. Com va dir una mare: «No veu la seva àvia gaire
sovint, de manera que és fantàstic que vegi altres persones grans aquí i que
les saludi» (Generations United, 2007a).
La proximitat que s’estableix entre les generacions als centres intergeneracionals reflecteix la societat d’abans; una societat amb integració de les edats,
sense segregacions, que fomenta la interacció i el suport social que abans
predominaven als barris i en les famílies, que vivien les seves vides juntes i
donant-se suport mutu.
Programes intergeneracionals i millora del benestar

Un tret típic dels programes intergeneracionals és que els seus participants
grans són voluntaris, és a dir, que la seva implicació en el programa no respon als esquemes de les ocupacions en el mercat laboral, sinó que es basa en
factors com l’afany de servei, l’altruisme, el treball dins d’una organització
–sovint, pública o privada no lucrativa– i la gratuïtat. Si bé hi ha casos en
què aquestes persones reben una remuneració per la seva aportació al pro-
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grama, el més habitual és que això no passi. Cal preguntar-se doncs: si no
aconsegueixen beneficis de tipus econòmic, què és el que obtenen els grans
voluntaris que decideixen prendre part en un d’aquests programes?
Les persones grans consideren, en general, que actuar com a voluntàries en
un programa intergeneracional els ajuda a millorar la salut i el benestar, i
les investigacions així ho han corroborat en demostrar que els voluntaris es
caracteritzen per una longevitat i una capacitat funcional més grans i per
nivells inferiors de depressió, d’ús del bastó i d’incidència de cardiopaties
(Corporation for National and Community Service, 2007; Civic Ventures,
2005). El voluntariat i la bona salut resultant contraresten la percepció existent –sovint, raó per a la discriminació– segons la qual les persones grans són
més vulnerables i presenten múltiples limitacions físiques i capacitats cognitives decreixents. El Center on Ageing and Health de la Universitat Johns
Hopkins va observar «beneficis importants per a la salut» en les persones
grans participants en activitats de voluntariat intergeneracional. Aquest estudi, segons el qual aquests participants tenien més probabilitats de continuar
actius físicament, va registrar un augment del 31% en el nombre d’illes de
cases recorregudes a peu durant el període considerat, en comparació amb la
reducció del 9% de trajecte caminat que van registrar els grans no participants
en programes intergeneracionals. A més, el 44% dels participants van notificar que se sentien més forts, enfront de només el 18% al grup de control.
També van afirmar sentir-se més inclinats a participar en la interacció social
i a llegir i van declarar haver reduït les hores de televisió (Civic Ventures,
2005). Aquests voluntaris tenen més probabilitats de sortir i interactuar amb
el públic, en lloc d’aïllar-se. Altres estudis han determinat que les actituds
positives i optimistes protegeixen les persones grans davant la feblesa i la
fragilitat i afavoreixen la curació, o conclouen que la creació i el manteniment de relacions amb altres persones –com passa sempre en un programa
intergeneracional– s’associen a una millor salut mental, a una reducció de les
malalties i discapacitats i a una supervivència més gran (Ostir, Ottenbacher,
i Maarkides, 2004).
Així, doncs, a més de combatre la discriminació per l’edat, els programes
intergeneracionals contribueixen al benestar de les persones grans i ajuden a
reduir l’aïllament social. Els programes intergeneracionals poden actuar com
a plataformes per a l’assistència mútua entre les generacions; per exemple, les
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persones grans participants en una comunitat intergeneracional van afirmar
que se sentien millor, que havien aconseguit tenir un propòsit en les seves
vides i que es cuidaven més bé d’ells mateixos (Generations of Hope, 2006).
Aquests resultats positius s’exemplifiquen a Cranes, Boats and Trains, un
programa intergeneracional sobre el patrimoni històric dut a terme a la regió
nord-oriental d’Anglaterra, l’objectiu del qual era aconseguir que «hi participessin voluntaris grans i estudiants de batxillerat i es donessin suport
mútuament per produir un DVD sobre el llegat històric de les drassanes de
Tyneside». Els joves i els grans van treballar junts per enregistrar històries
orals que documentessin l’existència d’una indústria en vies de desaparició.
Un treballador jubilat de les drassanes, un cop finalitzat amb èxit el projecte,
va afirmar: «No sabia que jo pogués ser útil a algú» (Centre for Intergenerational Practice, 2005).
Sovint, els programes intergeneracionals són l’única ocasió perquè infants,
joves i adults comparteixin el seu temps amb persones de més edat i coneguin
les seves històries i perspectives. Durant un projecte de fotografia intergeneracional efectuat a Dorot, una organització religiosa jueva de la ciutat de Nova
York, una adolescent va presentar una de les seves fotografies, que mostrava
una ampolla buida al costat d’una ampolla plena a vessar, amb la qual volia
expressar la seva opinió sobre l’envelliment. Va explicar que ser jove equivalia a ser una ampolla buida, preparada per omplir-se d’experiències i històries.
L’ampolla plena representava una persona gran, algú que donava amb generositat la seva saviesa, algú disposat a ajudar a omplir l’ampolla buida. Un
participant gran d’aquest mateix projecte va parlar sobre el paper de la càmera
fotogràfica i la manera en què aquesta havia actuat com a element igualador,
ja que havia permès a les generacions interactuar i treballar plegades amb un
objectiu comú: aprendre a capturar imatges de qualitat (Generations United,
2007b).
Sens dubte, tot això ajuda no solament a procurar més benestar a les persones
grans sinó a lluitar contra la discriminació cap a elles.
Protecció de la dignitat i aportació de fites

Els programes intergeneracionals inclouen persones de totes les procedències i proporcionen un sentit de dignitat i una raó de ser. Un estudi publicat
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recentment per la Harvard School of Public Health assenyalava l’important
paper que poden jugar els programes intergeneracionals a l’hora d’animar
les persones grans a dur a terme valuoses funcions de voluntariat. «Aquests
programes creen comunitat mitjançant la integració dels grans amb els joves,
la transmissió de coneixements i experiències a generacions futures i la consolidació del valor de les persones de totes les edats» (Harvard School of
Public Health, 2004).
Els programes intergeneracionals ofereixen oportunitats en tots els grups
demogràfics i socioeconòmics. Per exemple, en Charles, un home gran resident a Wisconsin, no va aprendre a llegir i escriure fins als 13 anys. El 2003,
va ser reconegut als Estats Units com un dels màxims guardonats de la National Association of Area Agencies on Aging i del programa Older Volunteers
Enrich America de la MetLife Foundation. En Charles, un treballador jubilat
amb escassa educació formal que havia enviudat recentment, es trobava sol i
deprimit. El coordinador local de voluntaris grans el va animar a plantejar-se
la possibilitat de compartir les seves habilitats amb la generació més jove.
En Charles va decidir ensenyar a joves amb risc de delinquir –residents en
un correccional per a joves situat a la localitat– com fer servir eines elèctriques per reparar i construir objectes. Malgrat les reticències d’alguns escèptics, als quals els preocupava el fet d’ensenyar a aquests joves a manipular
eines potencialment perilloses, en Charles va perseverar en la seva decisió,
va iniciar les classes i va convèncer els seus amics perquè s’unissin a ell i
ensenyessin a aquells joves desitjosos de cridar l’atenció d’aquests artesans
grans (National Association of Area Agencies on Aging, 2003). Sens dubte,
tot això va suposar per a en Charles tornar a tenir una raó per viure, una fita
a assolir.
Un altre exemple, aquesta vegada procedent d’Austràlia, és un programa anomenat Hand Break Turn que reclutava persones grans apassionades per les
motocicletes, els coneguts com a moters, per tal que orientessin i ensenyessin
a joves marginals amb antecedents de robatori de vehicles motoritzats i/o
sense feina. L’objectiu del programa era formar aquests joves desfavorits en
les habilitats necessàries per trobar una ocupació en alguna cosa que realment
els agradés, en aquest cas, el món de l’automòbil. Aquest programa recluta
i involucra un segment de la societat de més edat que sovint no es considera
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un model de conducta adequat per a les generacions més joves, i honora al
mateix temps les seves habilitats i talents (Feldman, 2005).
A més del voluntariat, s’està desenvolupant una nova via per a aquelles persones grans que desitgen continuar sent productives i disposar de fites durant els
darrers anys de la seva vida. Civic Ventures, un institut catalitzador d’idees
situat a San Francisco, està desenvolupant un programa que permeti als grans
participar en feines remunerades, les quals són especialment importants per
als grans que no tenen els recursos econòmics necessaris per dedicar-se al
voluntariat no retribuït. Marc Freedman, fundador de Civic Ventures, insisteix
especialment en la recerca d’allò que ell anomena encore careers (segones
carreres) que permetin als grans combinar l’obtenció continuada d’ingressos,
donar un nou significat a les seves vides i fer una contribució significativa
al bé comú. En el marc dels seus esforços per fomentar una concepció nova
de l’última etapa de la vida, Civic Ventures va llançar el programa Purpose
Prize, dissenyat per donar a conèixer les persones de més de 60 anys que desenvolupen importants tasques socials en l’àmbit local. Aquest grup ha contribuït també a la investigació sobre les motivacions dels grans en el moment
de finalitzar l’etapa laboral i enfrontar-se als seus anys futurs. Van observar
que, després de la jubilació, tant la relació amb altres persones com el fet
de posseir un objectiu a la vida tenien una importància crítica per a moltes
d’aquestes persones. Trobaven a faltar els seus col·legues i el sentiment de
contribuir a fer alguna cosa més gran, més enllà d’ells mateixos com a individus (Civic Ventures, 2001).
Tanmateix, malgrat tot això no hem d’arribar a conclusions errònies: tot i que
s’han documentat extensament els seus beneficis, les oportunitats intergeneracionals continuen sent limitades. Vegem per què.
4.3. Dificultats i barreres que cal superar
L’International Consortium of Intergenerational Programmes (ICIP) considera que una de les principals contribucions que poden fer els programes
intergeneracionals a les polítiques nacionals és la promoció de la cohesió
social, de la unitat nacional i de la responsabilitat compartida. Els membres
dels programes intergeneracionals representen un sistema, un enfocament i
una pràctica en la qual totes les generacions, independentment de l’edat, raça,
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ubicació i estatus socioeconòmic, s’uneixen entre si en un procés destinat a
generar, promoure i utilitzar de manera interactiva idees, coneixements, habilitats, actituds i valors amb l’objectiu de millorar ells mateixos i de millorar
la seva comunitat (Hatton-Yeo, 2002). Això no obstant, pot ser difícil implementar els programes intergeneracionals, els quals s’enfronten a nombrosos
obstacles que en limiten el seu èxit.
Aquesta dificultat es deu en part a l’estretor de mires de les polítiques i de
les fonts de finançament. Per exemple, les organitzacions benèfiques centrades en els programes d’envelliment no acostumen a incloure la pràctica
intergeneracional entre les seves prioritats de finançament. I el mateix passa
amb les entitats de finançament per a infants i adults. Les polítiques públiques sovint també estan segregades per edats. És possible que el departament o l’administració a càrrec de la protecció infantil descobreixin que
les normatives per les quals es regeix li prohibeixen fer servir els grans
com a recurs perquè els ajudin en la seva feina. Així mateix, l’existència de
polítiques en conflicte pot ser suficient per dissuadir l’entusiasta encarregat
d’un programa de la conveniència de comprometre’s en la feixuga tasca de
la programació intergeneracional. Als Estats Units trobem un bon exemple
del que diem, ja que la legislació estipula que els organismes dedicats a la
infància estan obligats a proporcionar un nombre determinat diari d’àpats,
disposar d’una proporció específica d’infants i de personal i oferir els seus
serveis amb un nombre determinat de metres quadrats per infant. Això no
obstant, si també volen atendre persones grans, com passa quan s’introdueix
un enfocament intergeneracional en la feina, estaran subjectes a normatives
completament diferents que, sovint, entren en conflicte amb les que regeixen
els programes per a infants.
Parlant de dificultats, una altra qüestió important és la mida i l’abast dels
programes. Sovint, són petits, no disposen de fons suficients i no tenen
l’avaluació de qualitat necessària per documentar els resultats. També hi
abunden les suposicions. Hi ha persones que creuen que els grans amb una
salut delicada que estan obligats a quedar-se a casa no poden participar en
els programes intergeneracionals. De fet, es pot recórrer a aquestes persones
grans per cuidar i péixer els bebès i donar suport, mitjançant el telèfon, als
nens i nenes que es queden sols després de classe. Altres persones creuen
que els grans sempre volen ser a prop de bebès i de nens i nenes petits i no
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s’adonen que moltes d’aquestes persones es relacionen millor amb adolescents i joves i prefereixen interactuar amb aquest grup etari. La creença que
els programes intergeneracionals només es poden establir entre bebès i gent
gran reforça una idea que, malauradament, continua perseguint la pràctica
intergeneracional: aquesta pràctica és bonica, però no és necessària.
Un altre obstacle important té a veure amb el marc en el qual s’ubica els
programes intergeneracionals. Tradicionalment, aquests programes s’han
centrat en la defensa dels grans i s’han formulat en funció de la necessitat
d’aquestes persones de disposar dels serveis i del suport de les generacions
més joves o en funció de la important contribució que encara poden fer a la
vida de les seves comunitats. En aquest context, no es té en compte un dels
valors fonamentals de la programació intergeneracional: la reciprocitat. És
fonamental admetre la reciprocitat que hi ha en tot el cicle vital si es vol
obtenir una pràctica intergeneracional de qualitat. Cal entendre que totes les
persones donen i reben al llarg de la seva vida, i que totes les generacions
són valuoses i poden contribuir a la vida de la comunitat. Llevat que els
defensors de la infància i la joventut defensin també els programes intergeneracionals, aquests continuaran pertanyent al domini dels especialistes
en envelliment i es prolongarà el risc que altres persones considerin que
únicament serveixen als interessos dels grans. Tot això pot perpetuar la
creença que els grans només són receptors de serveis i atencions, però no
hi contribueixen.
4.4. La pràctica intergeneracional i la integració social
El Focal Point on Ageing (grup d’experts que s’ocupa de l’envelliment)
del Departament d’Afers Econòmics i Socials de les Nacions Unides ha
treballat per canviar la perspectiva global sobre l’envelliment. El Pla
d’Acció Internacional de Viena sobre l’Envelliment, publicat després de la
Primera Assemblea Mundial sobre l’Envelliment, el 1982, se centrava en
l’envelliment des del punt de vista de les necessitats humanitàries i de l’estat
del benestar de les persones grans. El Pla d’Acció Internacional de Madrid
sobre l’Envelliment, que es va elaborar després de l’Assemblea Mundial
del 2002, incloïa l’objectiu d’aconseguir que les persones grans passessin
de l’exclusió social a la integració i la participació i tractava la qüestió de
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l’envelliment des del punt de vista del desenvolupament. Aquest enfocament
es basa en la idea d’una societat per a totes les edats. Aquest concepte abona
alguns dels temes que constitueixen la base per a la correcta implementació del Pla de Madrid; aquests temes inclouen la interdependència intergeneracional, la solidaritat i la reciprocitat. Els programes intergeneracionals
proporcionen oportunitats per posar en pràctica aquests elements claus del
Pla; això pot comportar no solament una aplicació més extensa de la pràctica intergeneracional, sinó també que se segueixi l’exemple de les millors
pràctiques intergeneracionals, de les pràctiques de qualitat, identificades pels
investigadors especialitzats.
Programes intergeneracionals de qualitat

Els programes intergeneracionals d’alta qualitat valoren totes les generacions que hi participen. La naturalesa de les activitats dels programes intergeneracionals és fonamental per obtenir canvis positius de les actituds, que
tan importants són per eliminar la discriminació. La interacció intergeneracional que no es dissenya ni s’implementa de manera adequada pot produir
una valoració negativa d’un altre grup etari. La preparació, la qualitat del
contacte i la durada del programa influeixen en l’eficàcia d’un projecte. La
investigadora Valerie Kuehne va identificar quatre factors relacionats amb
les activitats dels programes intergeneracionals que, pel que sembla, són
claus per al seu èxit:
a) Les activitats han d’estar relacionades amb les necessitats individuals
dels membres d’un dels grups participants, o preferiblement dels dos
grups (és a dir, de joves i de grans).
b) Les activitats es poden crear amb objectius destinats a beneficiar tant
els individus implicats com altres persones (per exemple, la comunitat).
c) Els participants del programa intergeneracional haurien de participar en
la planificació de les activitats.
d) Cal que hi hagi un vincle clar entre les fites del programa, les seves
activitats i les mesures dels resultats aplicades a l’avaluació i/o investigació (Kuehne, 2005).
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Kuehne esmenta com a exemple un programa desenvolupat a Alabama que proporcionava als adults més joves i de més edat una oportunitat
d’aprenentatge-servei intergeneracional mitjançant la col·laboració en un programa comunitari de capacitació. L’objectiu consistia a formar treballadors
en edat universitària per treballar en un entorn laboral en el qual hi havia
persones d’edats molt diverses. Els treballadors més joves es preparaven per
accedir al món laboral multigeneracional, mentre que els grans reciclaven, a
la seva edat, la seva formació per adaptar-se a la vida laboral. Els dos grups
van haver d’aprendre a gestionar els conflictes amb eficàcia en un entorn
de feina que està cada vegada més diversificat des del punt de vista de les
edats.
Els investigadors van observar que tant els participants joves com els de més
edat van rebre de bon grat la formació, que es va centrar en l’enfortiment de
l’autoestima, la solució de les tensions al lloc de treball, el desenvolupament
del currículum, les habilitats informàtiques i altres capacitacions específiques. A més, la participació en el programa va millorar l’actitud general dels
adults joves cap als treballadors de més edat.
Si bé els programes intergeneracionals individuals poden ser eficaços a l’hora
de modificar les percepcions mútues entre els diferents grups d’edat, també
s’està intentant adoptar enfocaments que proven de crear solidaritat intergeneracional a una escala més global.
Iniciatives al barri i a la comunitat

A finals del segle passat es van començar a fer esforços destinats a traslladar
l’atenció de la pràctica intergeneracional des dels programes individuals cap
als programes amb una influència potencialment superior; i això s’ha fet
mitjançant l’adopció d’un enfocament centrat en el barri o en la comunitat.
Aquestes iniciatives han estat molt variades i inclouen des de l’esforç a
escala nacional que es va dur a terme als Països Baixos fins a desenvolupaments comunitaris que van tenir lloc als Estats Units. Aquests esforços
sobre el terreny van anar acompanyats de campanyes de conscienciació per
fer arribar un missatge al públic general. Per exemple, als Estats Units, els
anuncis van incloure eslògans com ara «Voluntariat: considera-ho un lífting
per al teu esperit» i «Preparat, amb arrugues i capaç» (Civic Ventures, 2005).
Aquesta línia de treball combina les millors pràctiques dels àmbits del des-
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envolupament comunitari, de la protecció mediambiental i del desenvolupament humà. Aquests enfocaments, que abracen més enllà de la realització
d’un únic programa intergeneracional, pretenien involucrar les persones al
seu lloc de residència i evitar la marginació de joves i grans. Tenim aquí
una altra manera d’entendre com aquests programes poden lluitar contra la
discriminació.
Comprometre els defensors i les organitzacions dels joves

Tal com s’ha esmentat anteriorment, els qui proposen allò que és intergeneracional, majoritàriament, continuen procedint de l’àmbit de l’envelliment.
Als Estats Units, els primers programes intergeneracionals documentats es
van idear com a part del moviment de lluita contra la pobresa –War on
Poverty– de la dècada dels seixanta. Foster Grandparents i altres programes
es van crear amb l’objectiu de combatre el creixent aïllament dels ciutadans
de la tercera edat amb ingressos baixos i de connectar les generacions, així
com proporcionar-los assistència sanitària i una petita ajuda econòmica. La
major part del suport al desenvolupament de programes intergeneracionals
va provenir de les institucions que tenien com a missió atendre la gent gran.
Els defensors i les organitzacions que se centraven en els infants, els joves i
la família s’han mostrat menys propensos a integrar la pràctica intergeneracional. I quan consideren la possibilitat de participar en estratègies intergeneracionals, normalment ho fan des de la posició estratègica de la contribució
que poden suposar les persones grans per a la seva pròpia població objectiu i
no tant pel paper que poden jugar les generacions més joves en la realització
d’una xarxa de suport mutu entre generacions.
La fundació Annie E. Casey ha adoptat un enfocament més expansiu. Fundada el 1978, la missió principal d’aquesta fundació és fomentar les polítiques públiques, les reformes dels serveis humans i un suport a la comunitat que satisfacin de manera més eficaç les necessitats dels infants i les
famílies vulnerables d’avui dia. Per què es fixa en les persones grans una
fundació orientada cap al benestar dels infants desfavorits? Perquè els consideren membres de ple dret de les famílies en les quals creixen els nens
i nenes i de les comunitats on viuen. Quan s’observen els poderosos actius i
actituds que tenen els grans, descobrim que poden proporcionar, i de fet ho
fan, funcions d’ajuda, habilitats, lideratge i capital social que ens permeten
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millorar les vides d’aquests nens i nenes. Aquesta fundació ha desenvolupat
una àrea anomenada Els grans com a recurs, amb la qual pretén animar els
responsables dels seus programes i les comunitats en les quals treballen a
trobar maneres d’implicar en les seves accions les persones de més edat
(Annie E. Casey Foundation, 2005).
Seniors4Kids constitueix un altre exemple de lideratge als grups d’infants i
joves. Aquesta iniciativa, desenvolupada per Generations United, mobilitza
les persones grans com a defensors dels infants. Aquest projecte, provat a
Florida amb Children’s Campaign, recluta elder captains (capitans ELDER
– Energetic Leaders Demanding Education and Results) o captains for kids,
persones grans que actuen com a portaveus clau en la defensa d’una educació preescolar de qualitat, i que s’han proposat aconseguir que sigui obligatori que tots els professors d’educació infantil siguin titulats universitaris.
Tots els exgovernadors de l’Estat i l’esposa d’un exgovernador ja difunt van
acceptar participar-hi com a copresidents honoraris i prestar així la seva credibilitat i suport al programa. Seniors4Kids ha augmentat la visibilitat del
debat i ha ajudat a combatre la creença errònia que els grans únicament pensen en les seves pròpies necessitats. Aquest projecte suposa una plataforma
per a les persones grans que els permet contribuir de manera significativa a
les seves ciutats i al seu Estat mitjançant declaracions públiques, aparicions
amb enginyoses samarretes elder captain als esdeveniments públics o a
través de l’enviament de cartes als seus representants electes. Seniors4Kids
és una iniciativa que demostra que els nostres grans poden continuar contribuint al debat públic, alhora que lluita contra l’estereotip que els votants
grans només s’interessen per ells mateixos i no donen suport als serveis
infantils de qualitat si comporten un augment dels impostos que han de
pagar. Creiem que exemples concrets com Seniors4Kids ajuden a evitar
la discriminació cap als adults de més edat (Generations United. Seniors4Kids, sense data).
La política pública i els dirigents com a promotors dels programes
intergeneracionals

Els paladins que defensen la causa de la solidaritat intergeneracional són
escassos; és una figura que necessitem fomentar. Al segle passat, el difunt
senador nord-americà Claude Pepper va afirmar: «Si els polítics passessin
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tant temps preocupant-se per la generació següent com per les pròximes
eleccions, aquest seria un país i, sens dubte, un món millor». Més recentment, amb motiu del seu missatge de Nadal anual del 2006, la reina Isabel II
d’Anglaterra va fer una crida a favor de la reducció de la bretxa generacional
en afirmar que la vida moderna estava desgastant els vincles familiars i el
vincle tradicional entre les generacions, i després va afegir: «A vegades, pot
semblar que la pressió de la vida moderna està afeblint els vincles que ens
han mantingut junts tradicionalment com a famílies i comunitats. A mesura
que els nens i nenes creixen i desenvolupen el seu propi sentiment de confiança i independència, en un entorn tecnològic en canvi permanent, sempre
hi ha el perill que es creï una escissió real entre els joves i els grans, basada
en la manca de familiaritat, la ignorància i els malentesos» (New York Times,
26-12-2006).
La política nacional també pot fomentar la pràctica intergeneracional com
a mitjà per facilitar l’eliminació de la discriminació basada en l’edat. Al
Canadà, l’Ontario Human Rights Commission (2001) recomana en el seu
informe Time for Action: Advancing Human Rights for Older Ontarians
que es desenvolupin programes i activitats destinats a estimular una millor
compressió i una opinió més positiva de les persones grans, i suggereix
que els programes intergeneracionals són una part essencial d’aquest tipus
d’educació. Actualment, és obligatori dur a terme serveis comunitaris per
obtenir el títol de batxillerat i algunes persones creuen que aquest servei, si
es prestés en programes intergeneracionals, podria ajudar a reduir en certa
manera la creixent distància entre generacions (Davis, 2003).
Alguns canvis recents en la política federal dels Estats Units pretenen fomentar la programació intergeneracional o multigeneracional. Els defensors de la
revisió de l’OAA (Older Americans Act, llei nord-americana relativa a les
persones grans), efectuada el 2006, van poder col·laborar amb els legisladors per incloure-hi una clàusula que donés suport específicament a aquest
tipus de programes. Ara l’OAA autoritza la concessió de subvencions per al
finançament d’oportunitats de compromís cívic multigeneracional. Alguns
dels exemples a què es refereix aquesta llei són els següents:
• Ajuda els avis i àvies i altres adults grans amb infants al seu càrrec.
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• Promou la participació dels voluntaris de més edat en l’assistència a
famílies necessitades, per exemple pel fet de tenir un nen o nena malalt
o discapacitat.
• Fomenta la realització d’activitats multigeneracionals.

Perquè una organització pugui optar a una subvenció ha de proporcionar
oportunitats als grans perquè utilitzin el seu temps, les seves habilitats i la
seva experiència, i també ha de disposar d’un coordinador multigeneracional.
Un coordinador multigeneracional és una persona que:
• Capacita les organitzacions públiques i no lucratives perquè les persones

grans facin servir el seu temps, les seves habilitats i la seva experiència en
benefici d’aquestes organitzacions.
• Procura que hi hagi relacions satisfactòries, sostenibles i productives

entre els individus de generacions més joves i aquells de més edat.
Tot i que aquests programes formen part de l’OAA, el Congrés nord-americà
no va assignar fons per a la seva implementació (Generations United, sense
data).
Els municipis locals i estatals també s’han enfrontat al repte de fomentar
la participació de les persones grans. Per exemple, a l’Estat de Nova York
s’ha introduït una completa sèrie de lleis que incorporen un programa de
desgravació fiscal per als grans que actuïn com a voluntaris amb nens i
nenes i que sol·licitin la creació d’un grup d’estudi sobre els treballadors
de més edat.
En l’àmbit de les autoritats locals de la ciutat de Falcon Heights, a Minnesota, es va comprometre a convertir-se en una ciutat intergeneracional.
L’alcaldessa Sue Gehrz i el consell municipal van situar la interacció intergeneracional entre les seves prioritats principals. L’alcaldessa va reunir un
grup divers format per 87 persones d’entre 12 i 88 anys per participar en
un diàleg intergeneracional en resposta a la tragèdia de l’11-S. El grup, que
representava totes les creences religioses, ètnies i nacionalitats, va desenvolupar 126 mesures per millorar la seguretat a la comunitat i preparar-se per a
futurs actes terroristes i desastres naturals, com tornados i huracans. La ciutat
va organitzar una Comissió Intergeneracional de Seguretat Nacional. Aquest
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grup va establir les bases per a la creació de comissions de barri, i ara és
una de les quatre comissions o grups consultius permanents que assessoren
les autoritats municipals de Falcon Heights. S’estan duent a terme tots els
esforços possibles per incorporar veus i preocupacions de totes les generacions en les decisions polítiques que pren l’alcaldessa. Això s’està fent en
part mitjançant la creació d’estructures formals dins del govern local que
faciliten la comunicació i la presa de decisions entre totes les generacions.
Es fomenta la participació intergeneracional tant en totes les activitats i programes de la ciutat com en els esdeveniments privats celebrats en espais
públics. Específicament, la ciutat requereix que la interacció intergeneracional sigui un objectiu de la política del seu ajuntament, que les propostes
polítiques incorporin les idees i preocupacions de múltiples generacions, que
les comissions consultives de la ciutat disposin de participació intergeneracional i que l’ús de les instal·lacions públiques sigui gratuït per als grups
intergeneracionals.
Les institucions educatives i els defensors de l’educació contínua juguen
també un paper molt important en la connexió de les generacions. A Europa,
el Ministeri d’Educació i Cultura de Xipre dóna suport a un programa nacional que facilita la tornada de les persones grans a les escoles de primària i
secundària. Això permet que els estudiants joves aprenguin coses sobre el
procés d’envelliment i es beneficiïn del fet de compartir les aules amb estudiants de més edat. Aquestes persones grans poden explicar l’estil de vida
de dècades anteriors a partir de la seva pròpia experiència i comparteixen les
seves vivències, la qual cosa fa que la història cobri vida (Mercken, 2004).
Als Estats Units, les polítiques educatives locals i estatals han ampliat el
seu camp per animar els grans a continuar amb la seva educació i mantenir
les seves ments actives. L’estat de Kentucky, per exemple, permet a totes les
persones més grans de 65 anys assistir, sense cap cost, com a oients, a classes
en escoles politècniques i en universitats estatals. Diverses universitats han
obert les portes dels seus campus o d’instal·lacions properes per tal que s’hi
puguin construir allotjaments destinats a persones grans; això suposa que
els grans puguin unir-se a la vida universitària i assistir a classes gratuïtes o
amb matrícules reduïdes.
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4.5. Mirant cap al futur
Els canvis demogràfics constitueixen una oportunitat excel·lent per millorar
la cohesió social i la solidaritat entre les generacions. Encara que el canvi es
produeixi en l’àmbit local, la política regional i nacional poden jugar un paper
important a l’hora de fomentar el compromís de persones de totes les edats
i reduir la discriminació cap als grans. A més, els esforços internacionals
poden aportar l’impuls necessari per a aquest moviment, com ha demostrat la
tasca de les Nacions Unides. El Pla de Madrid de l’ONU ofereix una direcció
nova en comparació amb el Pla de Viena: cal passar de desagreujar els grans
que hagin estat discriminats a incloure’ls en la societat com a ciutadans de
ple dret que són. L’ONU continua en aquesta línia; n’és la prova el lema
escollit per celebrar el Dia Internacional de les Persones Grans el 2007: «Fer
front als desafiaments i a les oportunitats de l’envelliment: com habilitar les
persones grans».
El Consorci Internacional per als Programes Intergeneracionals

La tasca de l’ONU ha inspirat els estats membres a considerar la pràctica
intergeneracional com un mètode per promoure la inclusió social i augmentar
el capital social. Aquest interès creixent va conduir a la creació del Consorci
Internacional per als Programes Intergeneracionals (International Consortium
of Intergenerational Programmes, ICIP), una ONG completament voluntària
que, al seu torn, ha obert el camí a noves aliances internacionals a escala
global. L’ICIP és l’única organització internacional formada per membres
afiliats que se centra monogràficament en la promoció de programes, estratègies i polítiques públiques intergeneracionals des d’una perspectiva global. Des dels seus inicis, aprofitant una reunió internacional d’especialistes
intergeneracionals que va tenir lloc als Països Baixos a l’octubre del 1999,
l’ICIP representa la culminació de la visió i la tasca de moltes persones, que
van percebre la importància d’unir legisladors, acadèmics i professionals
treballant sobre el terreny a fi de fomentar la pràctica intergeneracional arreu
del món. Els objectius de l’ICIP són:
• Promoure i desenvolupar programes i pràctiques intergeneracionals tant

nacionalment com internacionalment.
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• Desenvolupar mètodes sistemàtics que permetin comprendre per què
funcionen els programes i les pràctiques intergeneracionals.
• Fomentar la importància dels programes i de les pràctiques intergenera-

cionals com a agents del canvi social global.
Els membres de l’ICIP han proposat les característiques següents com a
essencials per a l’èxit dels programes intergeneracionals:
• Demostren tenir beneficis mutus per als participants.
• Estableixen noves funcions i/o perspectives socials per als participants
joves i grans.
• Poden involucrar múltiples generacions i cal que incloguin com a mínim

dues generacions no contigües i no de la mateixa família.
• Promouen una conscienciació més gran i una millor comprensió entre

les generacions més joves i de més edat i una autoestima més gran per a les
dues generacions.
• S’ocupen de qüestions socials i polítiques importants per a les genera-

cions implicades.
• Inclouen els elements que caracteritzen una bona planificació progra-

màtica.
• S’hi desenvolupen les relacions intergeneracionals (Hatton Yeo i Ohsako,

2000).
Fins avui, l’ICIP ha celebrat quatre congressos internacionals, ha posat en
marxa i manté un lloc web (www.icip.info) que inclou una base de dades de
programes, ha publicat un butlletí electrònic trimestral i ha patrocinat simposis i congressos, tot plegat amb l’objectiu de compartir la pràctica intergeneracional i fomentar l’adopció d’aquestes estratègies. Però els beneficis de
l’ICIP han arribat més enllà de tot això; els seus membres han vinculat els
esforços en curs als seus països a fi de desenvolupar una xarxa d’aprenentatge
mundial que aboni les millors pràctiques. Actualment, hi ha una col·laboració
trilateral entre Espanya, el Regne Unit i els Estats Units que està sent molt
avantatjosa.
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L’ICIP també ha donat suport al desenvolupament de xarxes intergeneracionals emergents als països amb pràctiques intergeneracionals relativament
noves. Després del congrés de l’ICIP del 2006 a Melbourne (Austràlia), els
seus organitzadors s’han esforçat a establir la Xarxa Intergeneracional Australiana. El 2006, l’ICIP va participar també en el llançament de la Xarxa
d’Unitat Intergeneracional del Japó.
4.6. Conclusió
En aquesta societat cada vegada més envellida i global, tenim l’oportunitat
única de crear conscienciació, de modelar actituds i de reforçar les relacions
durant tot el cicle vital, amb l’objectiu de garantir la inclusió social de les
persones de totes les generacions. Tot i que la interacció intergeneracional
es pot produir de manera aleatòria i imprevista, cal que hi hagi oportunitats intergeneracionals intencionades per assegurar que individus de totes
les edats puguin accedir al valor que té conèixer de veritat persones d’altres
generacions. Sense això, els estereotips negatius i les suposicions perjudicials
poden amenaçar el fràgil nexe entre el passat i el futur i malmetre els progressos de la nostra comunitat mundial. Julie Tavares Álvarez, ambaixadora
de les Nacions Unides, va copsar aquest sentiment quan va declarar: «No
es confonguin; la meva visió no pretén senzillament canviar els recursos
en nom de la caritat, sinó més aviat crear una veritable comunitat mundial
de sentiment i consciència. Aquest és un món en què la gent comparteix el
mateix estatus. Aquesta és una visió que no s’ocupa de la caritat, sinó de la
solidaritat» (Álvarez, 2007: 148).
Els programes intergeneracionals, alhora que continuen lluitant per integrarse en la pràctica comuna, juguen un paper important per eradicar la discriminació cap a les persones grans i afavorir la seva inclusió social. Aquests programes poden i s’han d’incloure en les polítiques i pràctiques dominants, ja
que no hi ha dubte que, quan estan juntes, les generacions són més fortes.
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V. Programes intergeneracionals,
solidaritat intergeneracional
i cohesió social
Alan Hatton-Yeo (Fundació Beth Johnson, Regne Unit)

5.1. Introducció
En la política social de la Unió Europea el concepte de solidaritat ha adquirit
una importància cada vegada més gran, ja que representa tant una crida a un
valor central del pensament europeu com un mitjà flexible per desenvolupar
els serveis a través de l’ampliació progressiva de les diferents xarxes de tot
tipus existents. Un dels aspectes d’aquestes xarxes té a veure amb la solidaritat entre les generacions. El terme es va fer servir el 1993, Any Europeu de
les Persones Grans i de la Solidaritat entre les Generacions, en relació amb
una sèrie d’activitats relatives a les polítiques desenvolupades a Europa que
s’ocupaven principalment del benestar de les persones grans, si bé el terme
es pot estendre amb el mateix dret a les responsabilitats dels progenitors cap
als seus fills.
L’establiment d’aquell Any Europeu va derivar de la preocupació per
l’envelliment de la població i el manteniment d’un model de benestar tradicional de cura dels grans. El concepte de solidaritat utilitzat llavors es basava
en el desig d’assolir la continuació de la tradicional relació recíproca entre les
generacions, en un context caracteritzat per dos elements principals: d’una
banda, la inquietud derivada dels conflictes entre les generacions al voltant
dels recursos i, de l’altra, les canviants estructures familiars i socials, en part
com a conseqüència de la globalització.
Nacions Unides també ha adoptat el concepte de solidaritat intergeneracional
i el Pla d’Acció Internacional de Madrid sobre l’Envelliment (MIPAA) declara que la «solidaritat entre les generacions a tots els nivells –les famílies, les
comunitats i les nacions– és fonamental per a la consecució d’una societat per
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a totes les edats» (Nacions Unides, 2002). Aquest Pla reconeix a continuació que les canviants circumstàncies demogràfiques, socials i econòmiques
requeriran l’ajustament de les polítiques de pensions, de seguretat social, de
salut i d’atenció a llarg termini a fi de sostenir el creixement econòmic i el
desenvolupament. Aquest procés exigirà la revisió de les polítiques existents
per garantir l’equitat generacional, així com esforços per promoure la idea
de solidaritat entre les generacions i el suport mutu com a element clau del
desenvolupament social.
Per la seva banda, i des d’un altre punt de vista generacional, l’Informe de
Nacions Unides sobre la Joventut Mundial (Nacions Unides, 2003) va ampliar
aquesta idea: «Un dels temes centrals que recorren el Pla de Madrid és el
“reconeixement de la importància decisiva que tenen per al desenvolupament
social les famílies i la interdependència, la solidaritat i la reciprocitat entre les
generacions”. El Pla [de Madrid] vincula la promoció i protecció dels drets
humans i les llibertats fonamentals, incloent-hi el dret al desenvolupament,
amb la consecució d’una societat per a totes les edats. Un cop més, la reciprocitat entre les generacions destaca com a element clau. Una vegada i una altra,
els Estats membres de les Nacions Unides han assenyalat el manteniment de la
solidaritat intergeneracional com a qüestió prioritària a l’hora de referir-se a la
situació de les persones d’edat, malgrat que els mitjans per aconseguir aquest
objectiu no s’hagin identificat sempre amb claredat. Curiosament, en els articles sobre els joves i els infants, són escasses les referències a la importància
de les relacions intergeneracionals».
En aquest capítol s’explorarà el significat que té en la pràctica el concepte de solidaritat intergeneracional, la manera en què s’(inter)relaciona amb
la cohesió social i la forma en què les activitats intergeneracionals poden
contribuir al desenvolupament i a l’enfortiment de tots dos. En el moment
d’aprofundir en aquesta anàlisi s’utilitzarà també el concepte de capital social
com a mesura per a la cohesió social o comunitària.
5.2. La solidaritat intergeneracional
Convé destacar que el conjunt de les investigacions que relacionen els enfocaments intergeneracionals amb la creació de comunitat i la cohesió social
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fora de la família encara és limitat. Pain (2005) va comentar que el treball
existent es pot dividir en quatre àmbits interconnectats:
a) Les qüestions relatives a la transferència i la transmissió entre generacions.
b) L’enfocament sobre les relacions personals i la quantitat, naturalesa
i implicacions del contacte entre les generacions que, en la majoria dels
casos, estan emparentades.
c) Una proporció petita de treballs en els quals s’examinen qüestions relacionades amb la identitat personal.
d) La preocupació creixent per l’avaluació de les polítiques i les pràctiques intergeneracionals.
Això no obstant, el nombre de treballs que exploren qüestions de solidaritat
intergeneracional és el més gran.
Martin Rein (1994) ha atribuït la solidaritat intergeneracional principalment
a un sentiment d’identitat i pertinença: el terme solidaritat es fonamenta en
la idea que el sentiment d’unió, basat en estrets vincles familiars, constitueix
una base per a la identificació, la qual, al seu torn, condueix al desig de
proporcionar-se assistència mútua. Spicker (2003) afirma que la tesi de Rein
és errònia. L’assistència mútua no depèn únicament de la identificació; els
vincles de solidaritat són també els vincles del suport mutu.
Les relacions intergeneracionals, i el que s’anomena contracte intergeneracional (intergenerational contract), es regeixen per regles, normes, convencions, pràctiques i biologia. Es tracta d’un contracte implícit, en lloc d’un
contracte obtingut a través de la negociació individual. Alguns investigadors
han fet servir també el terme pacte social (social compact) per articular el
concepte d’interdependència intergeneracional (Henkin i Kingson, 1998-1999;
Kingson, Cornman i Leavitt, 1997).
Tot i que potser avui dia ja no és freqüent, en algunes cultures del passat era
pràctica estàndard prendre les mesures oportunes per garantir que el poder
sobre els recursos i els actius estigués en mans de les persones de més edat (i,
invariablement, dels homes, no pas de les dones). En molts països occidentals,
el benestar de les persones grans s’ha convertit en una qüestió que concerneix
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la comunitat en comptes de la família; en alguns països, el paper convencional
de la família s’ha reduït (Nacions Unides, 2003). Aquests exemples destaquen
el fet que totes les societats parteixen de punts diferents en les seves percepcions dels elements que integren el contracte, la solidaritat i les relacions
intergeneracionals, i del grau de formalització d’aquestes relacions.
Alan Walker (2001) afirma que els legisladors «no han aconseguit comprendre la importància fonamental de la solidaritat intergeneracional; únicament
perceben una relació finançament-despesa». A més, manté que la relació
econòmica és tan sols un aspecte de la qüestió; el contracte intergeneracional també inclou una dimensió ètica que representa la cohesió social de les
societats, que s’aconsegueix garantint la seguretat de tots els ciutadans, i no
solament la d’aquells que la poden pagar.
L’argument de Walker és que la creixent promoció de la responsabilitat individual cap a la vellesa com a element principal, si no total, de la política
podria contribuir no solament a reduir la solidaritat intergeneracional, sinó
també a l’afebliment general de la cohesió social global. Sosté que, si bé és
molt raonable des del punt de vista econòmic ajustar-se a les realitats demogràfiques d’una societat que està envellint, la interpretació unidimensional del
contracte o de les relacions intergeneracionals minarà els esforços destinats a
mantenir la solidaritat intergeneracional.
Una altra dimensió de la solidaritat intergeneracional és la capacitat dels actius
i les pensions per permetre a les persones de més edat conservar el seu estatus
mitjançant la continuació de la seva contribució a la família. A Sud-àfrica, la
pensió social, una pensió bàsica no contributiva per als membres més grans
de la societat, augmenta els ingressos de les persones grans més desfavorides
econòmicament i ha demostrat ser una font de suport per als adults aturats, els
néts petits i altres familiars; una part important d’aquesta pensió es fa servir
per cobrir les despeses escolars (Devereux, 2002). S’han notificat evidències
similars a Llatinoamèrica i el Carib que una part aclaparadora dels recursos
de les persones grans s’inverteix en el sosteniment familiar i en l’educació
dels més petits (Help Age International, 2002).
Per tant, la solidaritat intergeneracional s’ha de caracteritzar en termes més
generals des del punt de vista dels sistemes formals i informals, les pràctiques
i l’entesa que permeten a les generacions participar i col·laborar en nom del
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benefici mutu. Un model d’aquest tipus es fa ressò d’una part important del
debat actual sobre la necessitat de promoure la cohesió social i el compromís
cívic. Les relacions entre diferents generacions es poden identificar com una
de les xarxes principals capaces d’imbricar les comunitats perquè es mantinguin juntes (Hatton-Yeo, 2006a).
Un estudi recent de la fundació Joseph Rowntree (Hudson, Phillips, Ray i
Barnes, 2007) sobre la cohesió comunitària en comunitats amb diversitat ètnica va observar que la incidència negativa de les tensions intergeneracionals
sobre la cohesió social era, si més no, tan considerable com l’atribuïda a
les divisions ètniques i culturals. Alguns informadors clau de l’estudi van
subratllar la importància d’identificar i dissipar les pors i les tensions intergeneracionals, conrear el respecte entre les generacions i acceptar la necessitat
de reconèixer les múltiples identitats dels individus en les relacions comunitàries.
5.3. La cohesió social en la teoria i en la investigació
El significat de la cohesió social continua obert a debat. La literatura insisteix
especialment en dos elements fonamentals per al concepte: «la reducció de
les disparitats, les desigualtats i l’exclusió social» i «l’enfortiment de les relacions socials, les interaccions i els vincles» (Berger-Schmitt, 2000: 28).
La idea de la cohesió social encaixa bé amb el concepte de capital social. El
capital social s’associa amb «el sentiment de comunitat de les persones, el
seu sentiment de pertànyer a un barri, de preocupar-se per la gent que hi viu
i de creure que aquesta gent es preocupa al seu torn pels altres» (Portney i
Berry 2001: 71).
Les actituds positives cap als veïns i la confiança en ells contribueixen a la
cohesió dins de la comunitat local i, per tant, al desig dels seus residents de
participar en els afers locals i de cooperar en qüestions quotidianes. Com a
resultat d’això, la vida a les comunitats amb alts nivells de capital social,
anomenades comunitats cíviques (civic communities), és bona: «La presència
de capital social (individus connectats els uns als altres mitjançant xarxes de
confiança i valors comuns) possibilita l’aplicació d’estàndards positius per
als joves i els ofereix accés a mentors, models de conducta, tutors i contactes
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laborals externs al barri. Les xarxes socials també poden proporcionar ajuda
financera i emocional als individus i suport polític i voluntaris a les institucions de la comunitat» (Putnam 2000: 312).
Al Regne Unit hi ha una tendència important en el pensament governamental
actual, que abraça diversos departaments, consistent en la promoció d’un
sentiment de comunitat més fort, juntament amb una implicació comunitària
més gran, especialment als barris urbans desfavorits. L’estratègia governamental per a les comunitats sostenibles, posada en marxa pel Govern,
identifica «un sentiment d’identitat i pertinença a una comunitat», juntament
amb «la tolerància, el respecte i el compromís amb persones procedents de
cultures, classes i creences diferents» com a requisits per a la consecució
de comunitats sostenibles (ODPM, 2005). En aquest debat sobre polítiques
se suggereix que el sentit de pertinença a una comunitat es pot desenvolupar de manera òptima als barris i, de fet, generalment s’accepta que barri
i comunitat són termes coincidents i s’utilitzen sovint de manera intercanviable. La Commission on Integration and Cohesion (2004), en el seu informe Our Shared Future, es refereix específicament a la importància que els
programes creïn comprensió i entesa intergeneracionals per desenvolupar la
cohesió social.
Aquesta idea que el treball intergeneracional pot contribuir al desenvolupament del capital i la cohesió socials és reforçada per les investigacions
arribades recentment de Hong Kong (CIIF Evaluation Consortium, 2006). El
Community Investment and Inclusion Fund (CIIF) es va crear a Hong Kong
el 2002 a fi de donar suport als projectes iniciats a la comunitat que promovien l’ajuda i la preocupació mútues i la participació de la comunitat. El seu
objectiu era promoure la cohesió social, enfortir les xarxes comunitàries i
potenciar la solidaritat familiar i social. El 2004 es va crear un consorci de
cinc universitats per avaluar l’impacte del projecte CIIF.
L’informe final d’aquest consorci va concloure que la solidaritat intergeneracional és vital per al desenvolupament del capital social. L’estudi va observar
que tots els projectes intergeneracionals seleccionats que s’havien implementat amb eficàcia no solament milloraven la solidaritat intergeneracional, sinó
també el desenvolupament del capital social a Hong Kong. Així mateix, es va
confirmar que els programes intergeneracionals poden millorar la solidaritat
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entre generacions, ja que produeixen una imatge més positiva i augmenten
el suport recíproc.
L’informe Joseph Rowntree (Hudson, Phillips, Ray i Barnes, 2007) i altres
investigacions (Letki, en premsa) assenyalen que la situació econòmica d’una
comunitat és un dels factors amb més influència sobre la cohesió social. La
pobresa té un efecte més corrosiu sobre la cohesió que les diferències ètniques
o generacionals. Per això, a l’hora de desenvolupar les activitats intergeneracionals destinades a promoure la solidaritat i la cohesió és important prendre
en consideració aquelles activitats que, a més de crear relacions positives,
busquin fomentar les aspiracions i els èxits i trencar els cicles intergeneracionals de la pobresa.
«Per tant, els esforços per restablir la cohesió social mitjançant programes
orientats cap a les relacions intercomunitàries són inadequats si no emfatitzen
prou les carències materials, el desavantatge intergeneracional, el crim i el
baix estatus socioeconòmic de la comunitat. Per mantenir la solidaritat social i
la cohesió comunitària, la Gran Bretanya del segle XXI necessita, més que una
unitat cultural més gran, una igualtat social i econòmica superior. Fins que
s’afebleixi el vincle entre diversitat i privacions, probablement les comunitats
britàniques continuaran patint una crisi de solidaritat i identitat col·lectiva»
(Letki, en premsa).
Un altre repte per a la solidaritat intergeneracional és el futur cost de les
pensions. Les dades preses dels països de la Unió Europea mostren que una
gran part de les persones amb feina creuen que el seu deure és contribuir al
sosteniment de les persones de més edat. Això no obstant, s’observa un alt
nivell de pessimisme pel que fa al futur de les pensions. Una enquesta efectuada el 1992 va indicar que el 51% dels participants esperaven que, en el
futur, es percebessin pensions més baixes. L’enquesta es va repetir el 1995 i
aquest percentatge havia augmentat fins al 63%. Això indica que la creença
que no es respectarà l’element bàsic del contracte social en el futur és cada
vegada més gran (Walker, 2001).
És important no considerar els canvis en les relacions intergeneracionals
únicament com a expressions de l’elecció individual; cal tenir en compte el
context polític i social. Els estats del benestar moderns es basen en la noció
del contracte social. Les persones joves i amb prou salut estan subjectes a
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l’obligació general de ser actives des del punt de vista econòmic per tal de
possibilitar el sosteniment dels qui no ho són, i cada generació de treballadors espera que la generació següent contribueixi al seu sosteniment durant
la vellesa. Un estudi desenvolupat per l’AARP als Estats Units (Beedon,
2006) ha demostrat que, tot i que els treballadors més joves no esperen rebre
el mateix nivell de pensió en termes reals que la generació actual de persones
grans, continuen compromesos amb el seu grau de contribució present.
Una altra qüestió tractada pel Pla d’Acció de Madrid és la importància de les
relacions de parentiu. El Pla fa referència al fet que els estrets vincles familiars s’han mantingut pràcticament intactes malgrat l’important canvi social,
amb la contribució de totes les generacions. Això no obstant, es reconeix
que tots els sectors de la societat han de treballar per reforçar aquests vincles
promovent el diàleg destinat a augmentar la solidaritat i atenent les necessitats
específiques dels cuidadors.
Els canvis en l’estructura familiar, especialment les altes taxes de divorci i
de llars monoparentals, constitueixen una dimensió del declivi percebut en
la família (Popenoe, 1993). La superior individualització i l’existència de
sistemes alternatius basats en la societat que permeten satisfer les necessitats
bàsiques humanes han afeblit el paper de la família com a agent de socialització i com a font d’educació, sosteniment i suport dels fills. Això no obstant,
els estudis sobre les relacions familiars intergeneracionals revelen que els
informes sobre la desaparició de la família extensa eren exagerats (Silverstein i Bengtson, 1997), i que els fills adults no estan aïllats dels seus pares
sinó que interactuen sovint amb ells i s’ajuden mútuament, fins i tot quan es
troben molt allunyats geogràficament. La força de l’obligació i les opinions
positives entre les generacions amb prou feines es van veure afectades per la
separació física. Basant-se en l’evidència empírica, els sociòlegs de la família
van assenyalar que la família extensa conserva la cohesió entre les generacions (Bengtson, 2000) i que la família nuclear ha preservat la major part de
les seves funcions mitjançant acords d’associació amb organitzacions formals
(Litwak, Silverstein, Bengtson i Hirst, 2003).
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5.4. La promoció de la cohesió social
En la primera part d’aquest capítol, s’ha presentat una descripció del concepte de cohesió social i s’ha exposat la necessitat de conservar i enfortir
la connexió i la solidaritat intergeneracionals si es vol aconseguir la visió
d’una societat per a totes les edats, en la qual es valora tots els ciutadans en
funció de la seva contribució i independentment de la seva edat, però amb
l’acceptació col·lectiva que aquesta contribució, que es fonamenta en un contracte social implícit, variarà al llarg de la vida.
En la segona part d’aquest capítol es presenta una sèrie d’activitats pràctiques
desenvolupades en diversos països amb l’objectiu d’enfortir la cohesió social.
Els exemples seleccionats pretenen reflectir la diversitat pel que fa al tipus
d’instal·lacions i l’enfocament del programa.
Amtzell està situada a la part occidental de la regió d’Allgäu, a uns 20 quilómetres del llac Constança, a Alemanya. El desenvolupament demogràfic s’ha
mantingut relativament estable en aquesta zona, però la relació de persones
de més de 80 anys és desproporcionadament alta. La política orientada cap
al futur que s’aplica aquí per als ciutadans sènior busca augmentar l’atractiu
del lloc com a indret per viure-hi i així crear una oportunitat de creixement
econòmic (Bardey, 2007).
Amtzell, els diferents grups d’edat es barregen de manera intencionada i s’ha
iniciat un experiment anomenat poble de generacions. «Durant l’etapa preparatòria, la gent pensava que estàvem completament bojos», afirma Paul
Locherer, alcalde d’Amtzell, en recordar el moment en què va decidir construir un kindergarten (guarderia) a l’edifici contigu al casal d’avis als afores
de la ciutat. Això no obstant, malgrat els vaticinis de fracàs, l’experiment
ha demostrat el seu valor i els infants i les persones grans treuen profit els
uns dels altres. Concretament, els nens i nenes més petits no mostren cap
timidesa a l’hora d’acostar-se als ciutadans més grans, i fins i tot les persones que patien demència es van beneficiar especialment d’aquestes trobades.
Després de construir la guarderia prop del casal d’avis va sorgir un complex
residencial anomenat Joves i grans, que aportava l’espai necessari perquè
tant les famílies com els ciutadans grans hi visquessin i s’hi reunissin. El
camp d’esports, que inclou una pista de bitlles entre moltes altres coses, està
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dissenyat de manera que s’hi pugui caminar i córrer sense fer-se mal a les
articulacions.
Joves i grans és el nom de la xarxa que el poble vol promoure de manera
especial. A més del kindergarten i del casal d’avis, la xarxa inclou l’escola,
serveis d’infermeria privats, clubs i fins i tot persones individuals. Hi ha, per
exemple, un Grup de guarderia de persones grans i un Soterrani dels joves,
que actualment s’ocupa de decorar, amb grafits, les cases dels grans. Els ciutadans de més edat tenen l’oportunitat d’anar a dinar o a classes d’informàtica
a l’escola d’Amtzell.
Així descriu Locherer la situació a Amtzell: «El sentiment de “nosaltres” i
d’autoestima que crea la inclusió de totes les franges d’edat, amb les seves
diverses habilitats, és el que ens distingeix com una comunitat genuïna, allò
completament oposat a l’omnipresent societat del consum i a la seva llei de
la selva». Des del punt de vista financer, el projecte també està començant
a donar els seus fruits: gràcies a la millora de la salut dels seus ciutadans,
Amtzell ha pogut reduir el nombre d’unitats de cures intensives, les quals són
molt costoses (Bardey, 2007).
Als Estats Units han arrelat diverses versions de promoció de la comunitat
intergeneracional (Kaplan i Lawrence-Jacobson, 2006; Kaplan i Liu, 2004).
Una d’aquestes iniciatives és l’Intergenerational Citizens Action Forum de
Miami (Florida). En aquest cas, els joves de batxillerat i els voluntaris grans
es reuneixen per estudiar qüestions de política pública d’interès mutu i, evitant qualsevol tendència partidista, s’esforcen per aconseguir canvis en aquesta
política. Els grans assessoren els estudiants i els ajuden a organitzar assemblees
populars sobre qüestions diverses com la reforma de la seguretat social, el crim
i la protecció mediambiental. Després de definir i prioritzar els temes crítics que
es tractaran, els equips intergeneracionals reben formació sobre com desenvolupar campanyes de promoció i, tot seguit, inicien una campanya d’organització
de la comunitat destinada a promoure els canvis desitjats per a aquesta mateixa
comunitat.
L’objectiu últim és desenvolupar solucions concretes a les quals es pugui
arribar a través de la legislació o d’altres formes d’acció política, com posarse en contacte amb legisladors i líders polítics, elaborar lleis per presentarles durant les sessions legislatives estatals davant els comitès competents o
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escriure cartes als editors dels diaris locals per augmentar la conscienciació
pública i instar a l’acció. Els equips intergeneracionals estudien i avaluen
l’èxit dels seus projectes per saber què ha funcionat bé i què convé canviar.
Els professors que participen en els projectes introdueixen en les seves
classes unitats didàctiques sobre qüestions legislatives, intergeneracionals i
d’aprenentatge-servei en els currículums acadèmics bàsics i es concedeixen
als alumnes crèdits acadèmics en aprenentatge-servei per la seva participació
en aquests projectes. Segons els resultats de l’avaluació dels projectes, els
joves participants mostren un sentiment de responsabilitat cívica més gran i
milloren les seves competències com a agents del canvi comunitari (Kaplan
i Liu, 2004).
Un altre intent d’acció comunitària intergeneracional és Wildfriends, organització orientada cap a la defensa del medi ambient que rep el seu nom per les
connexions que es creen entre els wild animals, els wild teenagers i les wild
older people, basant-se en un joc de paraules al voltant del doble significat de
wild en anglès (salvatge i apassionat). Aquest programa, patrocinat pel Center for Wildlife Law de la Universitat de Nou Mèxic, reuneix estudiants de
secundària amb grans mentors a qui els agrada la natura. Junts desenvolupen i
promouen lleis per a la protecció d’espècies en perill d’extinció. El programa
ha aconseguit que s’aprovés legislació estatal per a la protecció de la fauna i
flora i dels recursos naturals (Ingman, Benjamin i Lusky, 1998-1999).
L’informe nacional EAGLE sobre Alemanya (EAGLE, 2007a) mostra un
panorama d’activitats intergeneracionals de gran riquesa i diversitat. La varietat d’activitats intergeneracionals que es desenvolupen en aquest país, tant en
programes com en projectes, és notable. Aquests projectes s’ocupen pràcticament de tots els temes possibles amb la participació d’un elevat nombre
de persones, entitats i tercers amb interessos al voltant d’aquestes accions.
L’informe suggereix que les polítiques, programes, iniciatives i projectes
intergeneracionals existents, el propòsit dels quals és tornar a unir les generacions i aconseguir que comparteixin els recursos, es poden classificar segons
els objectius següents:
• Aprendre els uns dels altres (per exemple, desenvolupament de capacitat

i habilitats, alfabetització digital, ocupació, història local i oral, reminiscència, conservació de l’herència cultural).
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• Ajudar-se i donar-se suport mútuament (per exemple, assistència infantil
a les llars monoparentals, assessorament i mediació per a alumnes i joves,
suport als immigrants, interacció entre centres d’assistència de dia per a
infants i casals d’avis, participació cívica).
• Conviure (per exemple, convivència multigeneracional, convivència del

barri-comunitat).
• Experimentar junts, obrir espais de col·laboració (per exemple, iniciati-

ves pedagògiques en museus, centres comunitaris i de treball).
• Tocar, actuar i cantar plegats (per exemple, duent a terme esdeveniments

artístics, teatre, música, festivals, tallers).
Les mesures destinades a fomentar la pràctica intergeneracional a Alemanya
tenen, a més, molt a veure amb els programes que pretenen reforçar el compromís de la societat civil, la participació activa dels ciutadans i el treball
voluntari, ja que molts programes, iniciatives i projectes estan intentant involucrar, de manera honorífica, ciutadans de totes les edats. Dos bons exemples
de projectes que, a Alemanya, contribueixen a crear compromís en la societat
civil i cohesió són TANDEM i el programa model federal d’allotjament multigeneracional Mehrgenerationenhäuser (EAGLE, 2007b).
TANDEM té com a objectiu promoure la formació professional sostenible
de joves aturats i fomentar la recontractació dels treballadors grans que fa
molt temps que són a l’atur. Amb aquesta finalitat, utilitza les habilitats i
competències de les persones grans per tal que els joves aprenguin a exercir
la seva vocació en ocupacions de la vida real, com ara la reparació de vehicles, l’emmoquetat, la lampisteria, l’electrònica, la metal·lúrgia o la gastronomia.
El programa model federal Mehrgenerationenhäuser busca transferir la
cooperació entre les generacions des dels escenaris privats als públics.
Actualment es troben en funcionament 200 cases, i es preveu que un total
de 450 estaran actives a Alemanya el 2010. Aquestes cases subvencionades
són centres comunitaris de portes obertes en els quals es poden trobar totes
les generacions i que fan servir els seus coneixements i potencials. Una
casa multigeneracional és un lloc de trobada per a persones de diferents
edats d’una ciutat o comunitat específica. Es dissenyen com a llocs oberts,
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en els quals els joves i les persones grans ofereixen i reben suport mutu, i
també com una xarxa que aplega els serveis i les necessitats de persones de
diversos grups d’edat. La principal característica distintiva de la casa multigeneracional de Nuremberg és que constitueix un exemple de com es pot
organitzar l’aprenentatge intergeneracional basat en voluntaris en un context
eminentment informal.
A més de serveis diversos per a persones d’edats diferents (per exemple,
serveis d’assistència per a les persones molt grans, llocs de reunió oberts
per a les persones grans, botiga de segona mà per a pares joves), també s’hi
apliquen típics procediments d’aprenentatge intergeneracional (per exemple, els joves que ajuden els grans, per la qual cosa reben un certificat; els
orientadors que ajuden els joves en la seva transició de la vida escolar a la
vida laboral; les persones grans que actuen com a assessors de les famílies
més joves; els nens i nenes que reben ajuda per fer els deures; o la guarderia
oberta).
La casa multigeneracional de Nuremberg demostra clarament que, encara que
el pressupost sigui relativament baix, és possible oferir una gran varietat de
serveis i emprendre diversos processos d’aprenentatge informal entre generacions diferents, sempre que hi hagi un centre de portes obertes on les persones
de totes les generacions es puguin reunir amb plena llibertat.
El Regne Unit ha experimentat un creixement semblant de l’interès per les
solucions intergeneracionals que permeten construir comunitats amb més
cohesió, i ho ha fet en un context de preocupació per la seguretat de la comunitat i els conflictes interculturals.
Un dels programes britànics que es va avaluar de manera més meticulosa
va ser el programa de mentors de la Fundació Beth Johnson (Ellis, 2002;
Ellis, 2004). El programa es va desenvolupar a Stoke-on-Trent, una zona
d’Anglaterra altament desfavorida, amb un dels pitjors índexs de resultats de
les seves autoritats educatives i amb alts nivells de transmissió generacional
de les desigualtats.
El projecte va adoptar un enfocament de mentorització amb tres objectius
centrals:
• Augmentar les aspiracions i els èxits dels alumnes amb risc de fracàs.
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• Fomentar el sentiment d’identitat i de vàlua de les persones d’edat

avançada
• Connectar les escoles locals amb la comunitat i ajudar a comprendre

millor la importància de l’educació.
L’avaluació dels projectes va demostrar que eren molt eficaços pel que respecta als dos primers objectius. Això no obstant, alguns dels resultats més
interessants tenien a veure amb el desenvolupament de vincles generacionals comunitaris gràcies al programa. Les persones de més edat, que abans
s’havien mostrat molt crítiques amb les escoles i amb els alumnes joves, van
adoptar el paper de defensors, es van ocupar de diverses tasques voluntàries
i es van implicar de manera significativa en la creació de vincles entre les
escoles i les seves comunitats.
A Newport (Gal·les del Sud), Charter Housing, que proporciona habitatges
tutelats a persones grans, ha desenvolupat diversos projectes intergeneracionals que s’ocupen concretament de crear connexions comunitàries que permetin contrarestar la inquietud de les persones grans pel notable augment local
del nombre d’emigrants joves (Hatton-Yeo, 2006b). Un d’aquests projectes
es va dur a terme amb Ta’aleem Alnyssa, un grup local de dones de minoria
ètnica. Aquest grup proporciona, en un entorn segur i agradable, educació i
capacitació a dones pertanyents a minories ètniques. Els voluntaris del projecte han ajudat les participants de Ta’aleem Alnyssa a practicar per a l’examen
teòric del permís de conducció, una prova especialment descoratjadora per als
qui no tenen l’anglès com a llengua materna. Un d’ells es va atrevir fins i tot
a fer classes pràctiques de conducció a una jove somali. També han ensenyat
a dones que volien millorar el seu anglès escrit i oral.
Quatre voluntaris d’edat avançada han col·laborat amb Ta’aleem Alnyssa i
42 dones de minories ètniques han participat en els projectes, els quals van
incloure classes de costura, classes teòriques de conducció, classes d’edició
gràfica i classes d’alfabetització. Des que va començar la participació dels
nostres voluntaris grans, una dona ha aprovat l’examen teòric del permís de
conduir i una altra ha aprovat amb bones notes un examen escrit d’anglès,
la qual cosa li serà d’una gran utilitat a l’hora de fer realitat el seu desig:
ensenyar.
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L’associació amb aquest grup ha viscut un èxit rere l’altre. Ta’aleem Alnyssa
té ara la seva seu en un estudi situat a les instal·lacions del servei d’allotjament
tutelat. Les dones del grup reben cursos setmanals d’edició gràfica, s’està
projectant produir llibres d’ensenyament d’idiomes per ajudar una escola local
d’àrab per a nens i nenes i s’imparteixen classes de costura setmanals al saló
de Kirby Daniel a dones de nou orígens ètnics diferents. Les persones grans
han après molt sobre la cultura empresarial gràcies a aquesta eclèctica barreja
de països i moltes de les dones volen treballar pel seu compte en qualitat de
cosidores, dissenyadores gràfiques o taxistes.
El projecte Intergenerational Language de SixtyPlus es va desenvolupar després que diverses persones es posessin en contacte amb SixtyPlus per explicar la situació dels seus pares ja grans, la llengua materna dels quals no era
l’anglès (Hatton-Yeo, 2006b). Amb més de 100 idiomes diferents parlats
a Anglaterra, moltes de les persones que hi arribaven es quedaven dins de
les seves comunitats ètniques i no aprenien mai anglès. Això no obstant, en
envellir i augmentar la seva necessitat d’accedir als serveis, depenien en gran
manera del fet que les seves comunitats els ajudessin amb les traduccions.
L’oportunitat que se’ls ofereix d’aprendre, de manera informal i als seus propis habitatges, l’anglès com a segona llengua els ajuda a desenvolupar la seva
confiança en entorns de parla anglesa. A més, en el cas de les persones que es
veuen obligades a quedar-se a casa, els serveix d’estímul i les manté actives
intel·lectualment.
El govern dels Països Baixos va finançar la creació del NIZW, un institut al
qual li va encarregar la direcció d’un seguit d’innovadors programes intergeneracionals. En un d’aquests programes, A neighbourhood full of stories
(Mercken, 2003a), que es va crear per ocupar-se concretament de la creixent
preocupació per la manca de cohesió social, es descrivia així la situació de
partida: cada vegada més ciutadans se sentien menys segurs al carrer, els
veïns amb prou feines es coneixien entre si i les relacions valuoses eren escasses. Aquest programa va partir del supòsit que era necessari gaudir d’un nivell
determinat de cohesió social per oferir als residents una comunitat habitable
en la qual es poguessin sentir segurs i inclosos.
A neighbourhood full of stories va utilitzar la reminiscència al barri per promoure la integració entre generacions i cultures. El mètode va fer servir els
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records i les narracions dels residents per fomentar els intercanvis, el respecte
mutu i l’entesa entre els diversos grups etaris i culturals. El programa es va
organitzar en tres etapes: la primera es va anomenar aprendre a recordar;
la segona, aprendre a intercanviar històries; i la tercera, aprendre a crear
un barri narratiu. L’objectiu últim de totes les etapes era iniciar un procés
durador d’integració social a la comunitat local.
Un altre programa del NIZW, Generations in action, va introduir un mètode
per desenvolupar les habilitats de joves i grans a través de la participació conjunta de les dues generacions (Mercken, 2003b). El seu objectiu era promoure
la participació, la solidaritat social i la ciutadania; fomentar la integració de
les generacions al barri; promoure l’entesa mútua i la comunicació entre els
grups d’edat i recopilar informació sobre les necessitats i percepcions de les
persones més joves i les grans amb vista a l’elaboració de polítiques adequades. Aquest programa va fer servir un model amb un enfocament integrat que
va aprofitar i connectar el treball amb els joves, el treball amb les persones
d’edat avançada i el desenvolupament comunitari, a fi d’estimular la comprensió mútua i la cohesió social a la comunitat.
A Romania, el projecte The Actor’s House reconeix la situació precària i les
necessitats dels actors retirats i identifica mitjans i oportunitats per revitalitzar la
seva creativitat i valorar la seva experiència, amb l’objectiu de contrarestar la
seva marginació, aïllament social i exclusió (EAGLE, 2007b). Els actors es
converteixen en un recurs inestimable a través de les seves interaccions amb
actors de menys edat, infants i joves de diferents escoles i infants sense llar
i marginats. En sentir-se valorats i inclosos socialment, els actors es beneficien d’aquesta situació, i els joves tenen més confiança en ells mateixos,
gaudeixen de l’oportunitat de reflexionar sobre les experiències tant pròpies
com alienes i aprendre d’aquestes, i adquireixen coneixements de cultura,
història i societat.
A Itàlia, Orto in Condotta pretén crear jardins escolars educatius, en els quals
els alumnes poden interactuar amb grans experts en jardineria i descobrir el
valor de les activitats de jardineria tradicionals, amb totes les seves implicacions pel que fa a conscienciació mediambiental, coneixement de les tradicions i comprensió de l’herència local (EAGLE, 2007b). Els avis jardiners
que donen suport a aquests projectes es comprometen a col·laborar-hi durant
els tres anys que dura cada programa.
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A Finlàndia, el projecte Promoting networking among generations es va desenvolupar per millorar el benestar dels infants i adolescents; pretén proporcionar als infants i joves contactes apropiats amb persones adultes i ajudar en
la seva vida diària les famílies amb nens i nenes (EAGLE, 2007b). Els adults
participants en el projecte s’oferien com a mentors voluntaris i amics grans
dels infants i joves. L’objectiu principal del projecte va consistir a posar en
pràctica les relacions intergeneracionals a través d’un model d’assessorament
que contribuís al desenvolupament dels joves.
5.5. Conclusió
Pain (2005) reprèn l’argument ja exposat sobre la importància d’identificar la
complexitat de les relacions intergeneracionals i de reconèixer les activitats
intergeneracionals com una part, entre d’altres, del mecanisme de creació
de cohesió comunitària. També destaca que, a l’hora d’analitzar i intentar
millorar les relacions intergeneracionals en qualsevol societat concreta, cal
tenir en compte una molt variada gamma de factors contextuals. Aquesta
investigadora se centra en el cas del Regne Unit per cridar l’atenció sobre
diversos factors que han contribuït a augmentar la preocupació per les relacions intergeneracionals en els darrers temps.
«L’empitjorament de les relacions intergeneracionals s’atribueix també a altres
factors [...]. Els canvis econòmics al Regne Unit que han incrementat i refermat
la pobresa als llocs marginats. L’erosió de les estructures familiars tradicionals.
Un sentiment de comunitat afeblit i la manca de preparació dels joves per a la
ciutadania. Proporcions cada vegada més grans d’homes joves, concretament,
que creixen desvinculats de la societat. Revisió de l’estat del benestar i del
suport que és capaç de proporcionar» (Hatton-Yeo i Watkins, 2004).
Com s’ha descrit prèviament, també és important reconèixer la influència de
la diversitat i la pobresa sobre la cohesió social. Això no obstant, i fins i tot
malgrat tots aquests advertiments, se’n desprèn un poderós argument a favor
de la contribució que poden suposar per al desenvolupament de la cohesió i
el capital social totes aquestes activitats creadores de solidaritat i connexió
intergeneracional.
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L’element comú a tots els programes tractats en aquest capítol és que subratllen una idea de ciutadania que implica persones de totes les edats com a participants actius en les qüestions locals. La cohesió social es desenvolupa de
manera eficaç en l’àmbit de la comunitat o del barri, i les activitats descrites
aquí reflecteixen aquesta característica en tant que representen enfocaments
socialment inclusius per a la creació de xarxes comunitàries. Després de llegir
aquestes pàgines creiem que és difícil posar en dubte la contribució de les
activitats intergeneracionals amb vista a la consecució d’una societat més
cohesiva i humanitària. El desafiament més important consisteix a incloure
aquests enfocaments en programes socials més amplis que també s’ocupen
d’altres obstacles per a la cohesió social, com la pobresa i els desavantatges
socials. Aquest desafiament que se li presenta als esforços per augmentar la
cohesió social també ho és, de passada, per als qui intenten que avancem cap
a una societat per a totes les edats.
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VI. Els centres intergeneracionals:
un model pràctic
Shannon E. Jarrott (Universidad Virginia Polytechnic Institute
and State University, Estats Units)
Aaron P. C. Weintraub (Universidad Virginia Polytechnic Institute
and State University, Estats Units)

6.1. Introducció
Després de cinc capítols, ha arribat en aquest Estudi el moment de presentar
un dels models de programes intergeneracionals actuals més prometedor per
assolir l’horitzó d’una societat per a totes les edats. Ens referim als centres
Intergeneracionals (d’ara endavant, CI), que són instal·lacions en les quals
s’ofereixen, de manera continuada i simultània, serveis a persones de diferents generacions (en la majoria dels casos, els destinataris d’aquests serveis
són infants i persones grans) (Goyer, 2001).
El present capítol detalla quins són els components dels centres intergeneracionals, analitza les investigacions relacionades i descriu un marc adequat
per a la capacitació dels usuaris d’aquests programes. Així mateix, estudiarem la manera en què els centres intergeneracionals, a través de l’aplicació
de millors pràctiques i polítiques, poden contribuir a una societat per a totes
les edats. Comentarem també els avantatges i inconvenients que tenen els CI
i resumirem el que sabem respecte al seu impacte sobre les persones que hi
acudeixen.
Des del començament del capítol ha de quedar clar el fet que, encara que
fem servir l’expressió programa intergeneracional per parlar d’un CI, en
aquest cas hem pujat un esglaó pel que fa al nivell: ja no es tracta només
d’organitzar activitats intergeneracionals, ni tan sols programes intergeneracionals; es tracta, a més, que persones de diferents generacions estiguin
juntes durant tot el temps que desitgin i que, a més, aquestes persones no
tinguin la sensació que algú els pren el seu espai de referència i identitat; als
CI és més fàcil que els usuaris se sentin com si fossin a casa seva, la qual
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cosa, en principi, els predisposa a veure amb més naturalitat la presència de
persones d’altres generacions.
6.2. Fonaments del model
Els CI promouen les interaccions mútuament beneficioses i constitueixen un
mètode excel·lent per atendre les necessitats de serveis de les dues generacions sorgides arran dels canvis demogràfics que s’estan produint arreu del
món (Jarrott, Gigliotti i Smock, 2006). A causa de l’augment de les expectatives de vida i de la reducció de la natalitat, s’estima que l’any 2050 la població
mundial estarà formada per la mateixa proporció de persones joves i majors
de 65 anys (Nacions Unides, 2002). Els objectius identificats pel Pla d’Acció
Internacional de Madrid sobre l’Envelliment en l’àmbit de la comunitat, la
família i el desenvolupament es poden gestionar de manera eficaç a partir de
diversos serveis com els centres intergeneracionals, encaminats a desenvolupar les capacitats dels subjectes.
Si bé els CI poden solucionar un nombre important de qüestions que
influeixen en el desenvolupament de les persones, la família i la comunitat,
el reconeixement de les diferències socials i culturals impedeix la utilització
d’un enfocament únic per a tots a l’hora d’implementar aquests centres. Els
CI gaudeixen d’una gran capacitat d’adaptació, que els permet acomodar
necessitats i recursos variats. Els països en vies de desenvolupament i els
països desenvolupats es basen en economies i estructures polítiques diferents
i, per això, els centres intergeneracionals s’han d’adaptar a la variabilitat
cultural i demogràfica.
Als països industrialitzats, la majoria dels adults i un nombre creixent de
nens i nenes passen gran part del dia en xarxes socials formades per membres
aliens a la seva família. A mesura que augmenta el nombre de joves que creix
en llars monoparentals i en llars en què els dos progenitors treballen, augmenta la xifra d’infants en guarderies o en programes d’atenció en horari extraescolar (Smith, 1997). Al mateix temps, les persones grans viuen durant més
anys i el risc que experimentin discapacitats cognitives i físiques augmenta de
manera proporcional. El creixement és especialment ràpid en el segment de la
població format pels més grans (els de més de 85 anys) (Sidorenko i Walker,
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2004), els quals estan subjectes a un risc més gran de trastorns cognitius i
físics limitadors de la capacitat funcional quotidiana. Mentre que una gran
proporció de persones grans de les nacions en desenvolupament viu en llars
multigeneracionals (Nacions Unides, 2002), els efectes de la globalització
i la modernitat han impulsat la immigració a la recerca de feina i educació i
l’allunyament de la vida rural tradicional a favor dels centres urbans (Hanspal
i Chadha, 2006). En conseqüència, cada vegada més persones grans viuen
soles (Nacions Unides, 2002).
Complicant encara més les tendències cap a la separació familiar, amb el
descens de la natalitat i l’accés més gran de les dones a la vida laboral, les
famílies requereixen cada vegada més serveis d’assistència que els permetin
complementar les atencions familiars i satisfer les necessitats dels seus membres de més edat (Daatland, 1996). Mentre un nombre creixent de persones
recorre a les xarxes formals per a l’obtenció de cura i suport als membres de
la família, molts serveis sociosanitaris es veuen pressionats per les retallades
pressupostàries, l’increment d’usuaris que han d’atendre i les exigències dels
administradors d’augmentar la seva eficiència (Ewen i Hart, 2003; Greenberg, Mezey i Schumacher, 2003).
Als països en desenvolupament els serveis sociosanitaris poden ser insuficients, per la qual cosa les famílies van a demanar suport als membres de la
seva comunitat perquè els ajudin a atendre les necessitats tant dels joves com
dels grans. Per exemple, la pandèmia de SIDA que ha escombrat l’Àfrica subsahariana i que ha afectat més de 40 milions de persones, ha pertorbat enormement les estructures familiars tradicionals (White i Cook, 2006). La generació desapareguda de víctimes del VIH/SIDA ha erosionat el suport familiar,
social i institucional tradicional del qual es beneficiaven els joves i els grans.
Els centres intergeneracionals són capaços de prestar suport als individus, a
les famílies i a les comunitats atenent de manera conjunta diverses generacions. Als països en desenvolupament, els centres intergeneracionals es poden
adaptar per reflectir les característiques del context i solucionar les necessitats
de les múltiples generacions que formen part de la comunitat.
La comunitat en què les persones passen el dia influeix en el seu desenvolupament, comportaments i actituds. Diversos estudis, com els d’Elder (1974)
i Bronfenbrenner (1989), van posar de manifest el paper dels processos i
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entorns múltiples en el desenvolupament individual. Les actituds i el comportament es veuen influïts pels individus de la comunitat i també es veuen
influïts per l’absència de grups (Shoemake i Rowland, 1993).
Sovint, les xarxes socials a les quals pertanyen els joves i els adults es troben
segregades per edats (Hareven, 1986). Tot i que aquestes xarxes poden afavorir nombrosos aspectes del desenvolupament, l’absència de contacte entre
les franges etàries pot repercutir negativament en les actituds mostrades cap
a membres d’altres generacions (Gorelik, Damron-Rodriguez, Funderburk
i Solomon, 2000). El decisiu treball de Kidwell i Booth (1977) va mostrar
l’existència d’una bretxa generacional entre els joves i els grans malgrat la
considerable solidaritat intergeneracional present dins de les famílies (Bengston, Rosenthal i Burton, 1990). Tant els enquestats joves com els grans van
afirmar que percebien una distància social màxima entre ells mateixos i les
persones grans (Kidwell i Booth, 1977). Aquestes observacions indiquen una
percepció negativa de la vellesa que limita el potencial de contacte intergeneracional positiu i la possibilitat de viure de manera satisfactòria aquesta
etapa de la vida. En el context actual en què la segregació generacional prové
de la separació institucional als països desenvolupats, l’emigració rural dels
adults joves de les comunitats pobres (Nacions Unides, 2002) i la riquesa
econòmica (o l’absència) internacional, els programes destinats a acostar la
gent gran i els infants ofereixen avantatges únics que no es poden obtenir en
instal·lacions monogeneracionals (Deutchman, Bruno i Jarrott, 2003).
Els programes intergeneracionals, dissenyats amb l’objectiu de vincular els
membres de les generacions més joves i de més edat en nom del benefici
mutu (Newman i Smith, 1999), constitueixen un mètode de promoció del
contacte positiu i de reducció de la distància social intergeneracional (Jarrott
et al., 2006). A més, permeten a les persones grans gaudir d’una vida plena,
amb salut i seguretat, i participar de manera activa en la vida econòmica,
política, social i cultural de les seves societats (Nacions Unides, 2002). El
caràcter únic dels centres intergeneracionals es basa en el fet que representen
una comunitat en la qual s’integren les diferents edats i que pot satisfer les
diverses necessitats d’assistència de les famílies sense haver de duplicar els
serveis. Els centres intergeneracionals proporcionen serveis i programes de
manera contínua i simultània a les persones grans i als infants i joves en unes
mateixes instal·lacions (Goyer, 2001).
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En els quaranta anys d’història dels programes intergeneracionals, els centres
intergeneracionals s’han desenvolupat especialment als Estats Units, a causa
en gran part de les seves tendències demogràfiques, menys apreciables en
altres cultures occidentals. Sánchez (2007) va suggerir que els programes
intergeneracionals han trigat a arrelar a Espanya, per exemple, a causa de la
gran importància que donen els espanyols a la família, la qual cosa afavoreix el contacte intergeneracional familiar i redueix la necessitat de serveis
d’assistència formals o de suport extern. Les tendències econòmiques i
demogràfiques semblen indicar que els diferents, però igualment importants,
efectes de les malalties, la pressió econòmica i la modernitat podrien obligar
a implantar centres intergeneracionals en països i cultures on aquest model
s’ha rebutjat prèviament per la seva inadequació cultural.
6.3. Una crida a crear comunitat
Els centres intergeneracionals constitueixen un microcosmos, una petita
comunitat, en el context d’una comunitat més àmplia. Els components del
programa poden estar fermament enllaçats o vinculats de manera més flexible
entre si amb connexions escasses o sòlides a la comunitat més àmplia. Els
centres intergeneracionals atrauen l’interès dels proveïdors de serveis i els
legisladors, a causa del seu potencial per crear comunitat satisfent de manera
rendible i simultània les necessitats d’assistència de les famílies. Els serveis
humans nord-americans es basen cada vegada més en les organitzacions
privades i no lucratives per donar solució als requisits de desenvolupament i
comunitaris que presenten tant els joves com els grans. Els països europeus
s’enfronten al repte de conservar una economia sòlida i mantenir els nivells
actuals de benestar social. La càrrega a què estaran sotmesos els serveis
sociosanitaris augmentarà a mesura que les nacions europees envelleixin. La
Xina es troba davant un desafiament similar: equilibrar la reforma econòmica
i la política demogràfica, tenint en compte la gran influència que ha exercit la
política del fill únic sobre el nivell de suport social que els progenitors poden
esperar dels seus fills (Silverstein, Cong i Li, 2006). El potencial d’ampliació
de recursos i personal a través de la coubicació de programes intergeneracionals hauria de ser atractiu per als legisladors i assessors comunitaris interessats a obtenir una programació rendible. En els apartats següents definirem els
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elements que caracteritzen els centres intergeneracionals: i) els seus espais,
ii) els seus serveis i iii) els seus participants, i, després, passarem a estudiar
el paper dels programes que es duen a terme en aquest tipus de centres a
l’hora de satisfer les necessitats de desenvolupament i assistència dels seus
membres.
Espais

Els centres intergeneracionals se situen en diferents llocs dirigits a proporcionar serveis. Les seves localitzacions més freqüents són: i) residències de
llarga estada amb programa infantil o atenció en horari extraescolar, ii) programes de serveis d’atenció diürna per a grans o atenció infantil o en horari
extraescolar, i iii) centres per a persones grans amb atenció a infants en
horari extraescolar o programa d’assistència a la primera infància (Goyer,
2001). Altres centres intergeneracionals inclouen parcs i programes lúdics,
centres juvenils i centres per a joves amb discapacitat intel·lectual. La diversitat de components dels centres intergeneracionals augmenta anualment,
tal com ha demostrat el programa de subvencions Intergenerational Shared
Site Grant Program de Generations United (www.gu.org), que ha donat
el seu suport a iniciatives com ara biblioteques, transmissió del patrimoni
natiu americà i suport a les famílies.
Serveis

La varietat de programes que s’inclouen als centres intergeneracionals determinen els serveis proporcionats i les persones a les quals s’adrecen. Els serveis d’atenció residencial, a les residències de llarga estada, ofereixen supervisió, atenció mèdica i ajuda en activitats de la vida diària de manera semblant
als serveis que es presten als centres d’atenció diürna per a grans i infants. Les
oportunitats educatives i de lleure són les més habituals als centres juvenils
i de persones grans i als parcs i programes lúdics. Els programes de desenvolupament juvenil destinats als joves discapacitats proporcionen formació
en habilitats per a la vida, teràpia ocupacional i rehabilitació. Finalment, les
activitats terapèutiques i lúdiques formen part per defecte de la major part
dels tipus de centres intergeneracionals. Els variats serveis i programacions
disponibles a les instal·lacions dels centres intergeneracionals s’han dissenyat
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de manera que s’ajustin a les diferents necessitats i interessos dels participants
joves i de més edat.
Participants

Per definició, els programes intergeneracionals impliquen persones grans
i infants i joves (Newman i Smith, 1999). Segons afirma Goyer (2001), la
major part dels participants joves dels centres intergeneracionals tenen menys
de 12 anys, mentre que els adults típicament superen els 48 anys. Això no
obstant, com que els centres d’estada diürna i els habitatges tutelats són els
dos components més típics als centres intergeneracionals, la majoria de les
persones grans participants tenen o sobrepassen els 65 anys d’edat. El tipus
de programes inclosos als centres intergeneracionals determina a qui van
dirigits. Per exemple, la major part dels grans que van als centres intergeneracionals que inclouen una residència d’atenció prolongada o un programa
de serveis d’atenció diürna per a grans requereixen cura i supervisió a causa de
diverses combinacions de trastorns físics i cognitius (Goyer i Zuses, 1998).
Malgrat que els programes d’assistència a infants amb discapacitats físiques i
cognitives són menys freqüents, els programes d’educació infantil en aquests
centres també inclouen nens i nenes amb necessitats educatives especials, i
fins i tot hi ha alguns centres intergeneracionals dedicats a joves i adults joves
amb retard mental.
L’èxit i la sostenibilitat del programa no solament depenen dels grans i dels
infants/joves que s’uneixen als centres intergeneracionals, sinó també d’altres
membres de la comunitat on aquests centres s’ubiquen. Els principals interessats són els progenitors i els cuidadors familiars, el personal del programa,
els representants d’altres serveis comunitaris als quals accedeixen els clients
d’aquests centres compartits i els membres de la comunitat que interactuen
amb els centres intergeneracionals. Els vincles entre els membres de la xarxa
social són essencials a causa del potencial de suport recíproc i capacitació que
aporta el contacte positiu entre les diferents franges etàries (Mancini, Bowen
i Martin, 2005; Pettigrew, 1998).
Abans d’estudiar els efectes dels centres intergeneracionals en els membres
de la comunitat, és convenient concretar els termes i condicions particulars
associats a aquestes instal·lacions.
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6.4. Els centres intergeneracionals: semblants i, tanmateix,
únics
La major part de les oportunitats i desafiaments que caracteritzen els centres
intergeneracionals es poden donar també en programes intergeneracionals
que no es duguin a terme en un centre compartit. Això no obstant, els centres
intergeneracionals s’enfronten a determinades qüestions inherents a la coubicació. Els proveïdors de serveis haurien de prendre en consideració tant els
avantatges com els reptes a l’hora d’estudiar el potencial de coubicar serveis
per a infants/joves i per a grans.
Oportunitats úniques

La coubicació de serveis per a grans i infants/joves elimina la necessitat d’utilitzar
serveis de transport que poden limitar el contacte entre generacions ateses en
llocs independents. Les qüestions relatives al transport, com la responsabilitat
cívica, l’accessibilitat amb cadira de rodes i les males condicions climàtiques,
poden suposar tants problemes que s’acabi considerant impossible aconseguir
l’associació intergeneracional. Per exemple, un centre intergeneracional amb
un servei d’estada diürna per a grans(1) i un programa intergeneracional, actiu
durant l’any acadèmic, pràcticament no mantenia cap contacte intergeneracional durant l’estiu, període en el qual l’escola pilot ubicada al centre estava
tancada. El director del servei d’estada diürna per a grans va intentar resoldre
aquest obstacle implicant en la programació intergeneracional infants externs
al centre, però les limitacions de transport van impedir que aquests grups de
nens i nenes visitessin el servei d’estada diürna per a grans. Tot i que potencialment és possible coordinar el transport entre la majoria dels centres, la
distància física entre els programes per a joves i els programes per a grans
normalment s’agreuja amb l’esforç que es pensa que cal dur a terme per
coordinar el trasllat dels participants, el qual habitualment exigeix disposar
d’autoritzacions especials dels cuidadors dels infants, així com augmentar el
personal.

(1) Nota de la traductora: A Espanya, la terminologia per referir-se als serveis d’atenció a persones grans varia en
funció de la geografia. Per exemple, el que en algunes comunitats autònomes s’anomena «centre d’estada diürna»
en d’altres passa a dir-se «centre de dia». Prevenim el lector d’aquesta dificultat, rellevant a l’hora d’interpretar
el sentit del text en cada cas.
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La proximitat dels veïns dels centres intergeneracionals no solament redueix
les complicacions del transport sinó que també facilita contactes intergeneracionals més freqüents, tant els programats com els informals (Deutchman et
al., 2003). Si bé els programes intergeneracionals que no es duen a terme en
un centre compartit per persones de diverses generacions poden aplegar les
diferents generacions mensualment o, fins i tot, setmanalment, el més normal
és que aquestes activitats siguin breus, estructurades i rígides, i és possible
que no possibilitin el mateix nivell de contacte necessari per al desenvolupament de les relacions que es pot assolir als centres intergeneracionals. D’altra
banda, els participants dels centres intergeneracionals es poden reunir en trobades diàries o setmanals, o poden simplement passar pel lloc on són els altres
per demanar alguna cosa en préstec o compartir els seus èxits en el moment
en què es produeixen.
Si bé els centres intergeneracionals permeten mantenir interaccions freqüents
i informals, hem de destacar que no tots fan ús d’aquestes oportunitats. El
nivell d’interacció que s’estableix entre els participants del programa abraça
situacions molt variades, des d’aquells que gaudeixen de múltiples oportunitats de contacte diari (Jarrott i Bruno, 2003) fins als qui comparteixen un
edifici i un aparcament, però poca cosa més (Goyer, 2001). En general, els
programes amb contactes més intensos i prolongats fomenten relacions duradores (Bressler, Henkin i Adler, 2005).
Els centres intergeneracionals ofereixen l’oportunitat de dur a terme activitats
informals i estructurades de manera freqüent. ONEgeneration Daycare és un
centre intergeneracional situat a Los Angeles que ofereix cada dia als participants del centre d’estada diürna per a grans nombroses oportunitats d’unir-se
a activitats intergeneracionals programades a les dependències infantils (els
nens i nenes poden prendre part, cada dia, en una o dues activitats intergeneracionals programades). A més, cada adult o infant, per separat, pot trobar
oportunitats úniques d’interacció informal. Una persona gran pot visitar la
sala dels nens i nenes petits per ajudar-los a menjar, acompanyat d’un professional del servei d’atenció als grans. No totes les activitats intergeneracionals
interessen de la mateixa manera a tots els grans o infants, per la qual cosa
l’existència d’ocasions de contacte intergeneracional freqüent i variat augmenta la probabilitat que tant els uns com els altres trobin almenys una activi-
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tat atractiva a la qual desitgin unir-se al cap del dia. Aquest potencial de poder
disposar d’un elevat nivell i varietat de contactes suposa una oportunitat única
que només és possible als centres intergeneracionals.
La possibilitat de compartir espai, recursos i personal a través de la coubicació de programes intergeneracionals és atractiva per als gestors de programes i per als planificadors de les polítiques públiques interessats en
l’obtenció de serveis rendibles. Tot i que és important que cada programa
disposi del seu espai propi (Salari, 2002), la coubicació pot optimitzar
l’ús de l’espai (per exemple, el gimnàs i el menjador), el qual es pot fer servir
de manera independent o conjuntament amb altres programes. A més, es
poden compartir els recursos utilitzats pels usuaris o pel personal dels dos
grups, com, per exemple, els instruments musicals, un jardí, una rentadora
o un expenedor de refrescos per al personal, sense necessitat de duplicar els
recursos materials. La investigació efectuada per Chamberlain, Fetterman i
Maher (1994) va determinar els avantatges pel que fa als costos que comporta establir un centre d’assistència diürna per a infants en un programa
residencial per a grans. Actualment, Generations United es prepara per dur
a terme un estudi sobre quina és la rendibilitat específica als centres intergeneracionals.
La coubicació de programes per a grans i infants/joves no disminueix la proporció entre el nombre d’usuaris i el nombre de professionals ni modifica
els requisits curriculars que s’exigeixen al personal, però pot incrementar la
disponibilitat de professionals especialitzats. Per exemple, als Estats Units
s’exigeix que els centres d’estada diürna per a grans disposin de la presència
física d’un professional d’infermeria. Segons la mida del programa, aquesta
persona es podria ocupar també de prestar atenció sanitària als nens i nenes
que es posin malalts mentre es troben en un servei per a infants/joves coubicat, en el qual el personal d’infermeria no és obligatori. Si es comparteixen
els recursos dels programes d’assistència a grans i infants es pot contractar
un especialista, com per exemple un musicoterapeuta, perquè treballi més
hores i atengui els usuaris –tant si són infants o persones grans– de manera
individual o conjunta en una única visita. D’aquesta manera, la coubicació
pot proporcionar als usuaris serveis i programacions més complets que els
que aporten programes oferts en centres separats. A més d’avantatges múl-
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tiples i concrets, els programes coubicats presenten també uns desafiaments
específics.
Desafiaments específics

Els desafiaments als quals s’enfronten els centres intergeneracionals són
semblants als que experimenten altres programes intergeneracionals. Les
polítiques relacionades amb la normativa de construcció, contractació de
personal i funcionament dels centres d’assistència varien enormement d’un
Estat a un altre dins dels Estats Units, de la mateixa manera que també l’oferta
de serveis per a grans i per a infants és molt variable (Goyer, 2005). A més,
aquestes normatives són específiques per als programes monogeneracionals
i, a vegades, les normes reguladores dels serveis per a una generació determinada poden entrar en conflicte amb les destinades a una altra. Les dificultats
per a l’obtenció de llicències i permisos poden constituir obstacles aparentment insuperables per a la coubicació de programes. Per exemple, el codi
d’edificació de Califòrnia prohibeix la coubicació de programes de serveis
per a infants i per a grans en un únic edifici. Per adaptar-se a aquesta norma,
el programa ONEgeneration va construir un edifici per als nens i nenes a una
distància de 9,15 metres del centre d’estada diürna per a grans i va col·locar
un passadís exterior ensostrat per connectar les dues construccions. A mesura
que augmenti el nombre de centres intergeneracionals i se’n demostrin els
resultats positius, els qui tinguin interès en aquest model podran treure partit
del creixent suport a favor de modificar les actuals normatives i polítiques,
en lloc de trobar-se amb un rebuig de la coubicació de programes.(2) Alguns
dels àmbits pertinents en què s’han de centrar aquests canvis són el codi
d’edificació i construcció, la contractació i els requisits del currículum del
personal i el finançament. Remetem els lectors als capítols de Goyer i Turner
en la publicació de Generations United, Under One Roof (Steinig, 2005), per
aprofundir més en qüestions de política i legislació més específiques relacionades amb l’obtenció de llicències, l’acreditació i el disseny d’obra.
La preocupació per la salut és més perceptible en un centre intergeneracional
habituat a freqüents activitats intergeneracionals, tant informals com pro(2) Vegeu Turner (2005) per a una anàlisi de les qüestions normatives relatives al disseny i la construcció de
centres intergeneracionals compartits.
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gramades. Per exemple, si un brot de varicel·la interromp completament el
contacte en un centre intergeneracional durant dues setmanes, un programa
intergeneracional no efectuat en un centre compartit perdria, com a màxim,
un parell de visites intergeneracionals menys. Quan es tracta d’un centre
intergeneracional amb nivells d’interacció elevats un brot d’aquest tipus
podria posar fi a nombroses oportunitats de contacte intergeneracional i
pertorbar de manera significativa el desenvolupament de la programació. La
comunicació entre els professionals i els clients i membres de les famílies pot
reduir la confusió i la preocupació pels riscos potencials per a la salut que
comporta el contacte intergeneracional. Els centres intergeneracionals haurien de disposar d’una política comuna i clara sobre la interrupció, la modificació i la renovació del contacte intergeneracional quan estiguin relacionades
amb problemes sanitaris.
El contacte intergeneracional s’hauria d’oferir com a activitat voluntària per
als participants, tant per als infants com per als grans. D’aquesta manera, en
un centre intergeneracional, els nens i nenes i els grans podrien estar molt
implicats en les relacions intergeneracionals o podrien decidir no emprendre
intercanvis intergeneracionals amb membres de l’altre programa. Per exemple, Weintraub i Killian (2007) van observar que les persones grans d’un
centre intergeneracional es beneficiaven des del punt de vista socioemocional
de la presència d’infants fins i tot quan no volien participar directament en
les activitats planificades. Els administradors dels centres intergeneracionals
s’enfronten a un desafiament particular en els casos en què els cuidadors
familiars dels participants no desitgen que el seu familiar prengui part en
activitats intergeneracionals. Si una família no vol que un participant s’uneixi
a la programació intergeneracional, a causa potser de la percepció subjectiva
de risc per a la seguretat o la salut, aquests temors es poden esvair mitjançant
una conversa sincera sobre el que suposen els programes i les polítiques intergeneracionals. Per exemple, es pot donar el cas que un cuidador s’inquieti
davant la possibilitat que el nen o nena al seu càrrec es quedi sol amb una
persona gran que sigui usuària del servei d’estada diürna. Si no es poden
apaivagar els dubtes del cuidador en qüestió, un centre intergeneracional no
serà el programa més adequat per inscriure-hi el seu familiar.
De la mateixa manera, els candidats a llocs de treball en un centre intergeneracional, que típicament disposen d’experiència en desenvolupament infantil
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o en desenvolupament adult i en geriatria, hauran de col·laborar amb el personal de l’altre programa per planificar i facilitar la realització de la programació intergeneracional. Els candidats que se sentin incòmodes amb aquesta
tasca o que no desitgin dur-la a terme no seran els més idonis per formar
part del personal d’un centre intergeneracional, independentment dels mèrits
curriculars o professionals de què disposin per treballar amb una generació
determinada.
Perquè un centre intergeneracional sigui capaç de crear un sentiment de
comunitat sòlid entre els programes, cal que l’administració i el personal
donin suport a la programació intergeneracional. Tant els teòrics com els
qui estan implicats en la pràctica diària subratllen la importància d’obtenir
el suport de professionals capacitats per dirigir els recursos i les energies
a favor de la creació de programes intergeneracionals (Gigliotti, Morris,
Smock, Jarrott i Graham, 2005; Pettigrew, 1998). Les observacions de
Jarrott et al. (2006) van il·lustrar el valor que té disposar del suport de les
autoritats interessades en el centre a l’hora de dissenyar un programa intergeneracional a llarg termini en un servei d’assistència ofert en un centre intergeneracional. El personal del centre intergeneracional va percebre diferents
graus de suport: aquells que experimentaven nivells alts de suport afavorien
la programació intergeneracional regular, mentre que altres enquestats que
no disposaven d’aquest suport van insistir en els obstacles que havien sorgit
precisament arran de la falta d’aquest suport. Els enquestats consideraven
que aquesta carència contribuïa a fer que no se sentissin preparats de manera
adequada per facilitar les interaccions entre els participants. Aquestes observacions demostren la importància que té el suport institucional tant per als
directors executius dels centres com per al personal encarregat directament
de l’assistència.
Els professionals de la interacció intergeneracional han descrit la tendència
que els programes intergeneracionals es duguin a terme gràcies tan sols a la
feina intensa d’un o dos empleats compromesos (Deutchman et al., 2003;
Rosebrook i Bruno, 2005). Si no es disposa del suport institucional de les
importants parts implicades, la programació intergeneracional s’interromp
quan aquests treballadors compromesos abandonen o ocupen altres càrrecs en
l’organització. Per evitar aquesta dependència d’un únic individu, els teòrics i
professionals de l’àmbit intergeneracional defensen la conveniència de nome-
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nar un coordinador intergeneracional que mostri el suport de la direcció i
promogui la fluïdesa del programa. Això no obstant, el pressupost de molts
programes no permet incloure una plaça a temps parcial o complet específic
per a la coordinació intergeneracional. Sovint, aquests programes es desenvolupen bastant bé gràcies a l’estreta col·laboració que tenen entre si (Bressler
et al., 2005) però, sense un compromís extra per part dels professionals implicats, la programació intergeneracional pot fracassar pel camí. Quan no hi ha
un coordinador intergeneracional, les activitats compartides són menys freqüents i estan menys centrades en finalitats concretes (Goyer i Zuses, 1998).
La creació del paper de coordinador intergeneracional no vol dir que una
única persona suporti tot el pes de contractació de personal i implementació
del programa. A més, la funció de coordinador hauria de servir per obtenir el
suport de les parts implicades, per utilitzar els recursos de manera eficaç i per
conscienciar altres persones sobre el programa.
A més de contractar un coordinador intergeneracional es poden prendre altres
mesures que permetin la sostenibilitat de la programació, com per exemple
l’elaboració d’una declaració conjunta sobre quina és la missió del centre
(Goyer, 2005), la creació d’una junta consultiva intergeneracional o el desenvolupament de descripcions de places per als membres del personal en
les quals s’inclogui el suport al programa intergeneracional i la prestació de
formació intergeneracional transversal (Rosebrook i Bruno, 2005; Rosebrook
i Larkin, 2003; Travis, Stremmel, Duprey, 1993).
La formació intergeneracional transversal instrueix el personal sobre les característiques pròpies de l’etapa evolutiva dels dos grups de participants. Els participants reben formació amb l’objectiu de facilitar les interaccions i evitar o fer
front als desafiaments. Aquesta formació transversal s’imparteix als individus
a través de programes de formació intergeneracional, com el Rose Brook Journey (http://www.mackliniginstitute.org), l’Intergenerational Training Network
(http://www.templecil.org/training), un curs on-line (http://www.gt.pitt.edu), o
mitjançant la col·laboració amb experts en desenvolupament infantil, gerontologia i relacions intergeneracionals. En altres casos, els participants poden assistir a cursos de psicologia evolutiva en infants/joves i grans. Per la seva banda,
alguns centres intergeneracionals desenvolupen materials de formació especial
específics (per exemple, Jarrott, Gigliotti, Gladwell, Papero, Cummings i Mil-
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ne, 2005). Rosebrook i Larkin (2003) van advocar per la creació de normes de
formació per a la programació intergeneracional, que permetessin optimitzar
els resultats del centre intergeneracional i augmentar la professionalitat dels
programes intergeneracionals.
Els programes coubicats no garanteixen per se l’èxit del programa intergeneracional. Els centres intergeneracionals també experimenten els obstacles a què s’enfronten altres programes intergeneracionals, així com molts
dels avantatges que obtenen els membres de la comunitat. Així mateix, la
coubicació, típica d’un centre intergeneracional, minimitza alguns dels desafiaments presents en altres programes i permet als participants del centre
gaudir d’oportunitats úniques. Per superar tant aquests desafiaments com les
legislacions contradictòries i la necessitat que el personal disposi de formació
per a múltiples generacions, es pot recórrer a la investigació meticulosa, a la
planificació i a la formació transversal (Goyer, 2005; Rosebrook i Larkin,
2003; Turner, 2005). El sòlid compromís de les parts interessades a vincular
els infants i les persones grans que siguin membres del programa, en nom
del benefici mutu, reforçarà encara més la sostenibilitat d’un centre intergeneracional (Mancini i Marek, 2004; Pettigrew, 1998). Com corroboraran
nombrosos administradors i professionals dels centres intergeneracionals, els
beneficis poden compensar amb escreix els costos. La valoració de les investigacions efectuades fomenta els avantatges que els centres intergeneracionals
aporten als membres de la seva comunitat.
6.5. La investigació sobre centres intergeneracionals
L’article 11 de l’Informe de la Segona Assemblea Mundial sobre l’Envelliment
destaca la importància de les investigacions internacionals sobre l’envelliment
i les qüestions relacionades amb l’edat (Nacions Unides, 2002). Les investigacions sobre els efectes de la programació intergeneracional als centres
intergeneracionals són limitades i s’han centrat principalment en grups petits
dels qui participen en aquests centres. Això no obstant, recentment els investigadors han començat a interessar-se pels efectes dels centres intergeneracionals en les dues generacions i en altres membres de la comunitat, com els
professionals i els familiars (Epstein i Boisvert, 2006; Gigliotti et al., 2005;
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Hayes, 2003; Jarrott et al., 2006). La investigació sobre els programes intergeneracionals no efectuats en un centre intergeneracional i que estan destinats
a usuaris de característiques similars als que, en general, assisteixen als centres intergeneracionals, aprofundeix en els beneficis i desafiaments potencials
que suposa la unió d’infants/joves i grans, de la mateixa manera que ho fan
els estudis sobre centres intergeneracionals. Els epígrafs següents s’ocupen
d’analitzar investigacions sobre els centres intergeneracionals.
Participants

Els participants als centres intergeneracionals són típicament infants i grans
amb necessitats d’assistència i supervisió (Goyer, 2001). Tot i que els grans i
els infants tenen activitats compartides i el contacte entre aquests grups d’edat
els hauria d’aportar beneficis mutus, els investigadors han avaluat més sovint les
experiències d’un dels grups de participants (per exemple, Middlecamp i Gross,
2002; Salari, 2002). Els centres intergeneracionals poden incloure centres per
a persones grans, programes juvenils i parcs i organitzacions lúdiques, si bé la
literatura existent sobre les avaluacions únicament descriu centres intergeneracionals amb residències d’atenció prolongada coubicades o instal·lacions per a
centres d’estada diürna per a grans i programes d’assistència infantil. Tots els
grans avaluats requerien assistència a causa de trastorns físics i/o cognitius, i la
majoria dels nens i nenes tenien cinc anys o menys d’edat (per exemple, Jarrott,
Gladwell, Gigliotti i Papero, 2004; Middlecamp i Gross, 2002). Hi ha pocs estudis que hagin avaluat les experiències de les dues generacions de participants
(Epstein i Boisvert, 2006; Gigliotti et al., 2005; Hayes, 2003).
Si s’analitzen les investigacions sobre les experiències de les persones grans
usuàries dels centres intergeneracionals, els resultats són generalment positius. Per exemple, Short-DeGraff i Diamond (1996) van estudiar la introducció d’un programa de guarderia en un centre d’estada diürna per a grans en
el qual participava un petit grup de grans amb necessitats assistencials per
diverses discapacitats. Dos grups de nens i nenes van assistir a la guarderia
entre dos i tres dies per setmana. Es van recollir observacions dels participants
grans abans de l’obertura de la guarderia i durant les vacances de Nadal. Les
observacions es van basar en les interaccions intergeneracionals entre els
infants i els grans. Els autors van identificar nivells molt més alts d’interacció
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social en els grans durant les sessions intergeneracionals que durant l’època
de tancament de sessions de la guarderia. No es van dur a terme anàlisis sobre
els infants.
Salari (2002) va obtenir resultats diferents en un estudi sobre el contacte intergeneracional, per al qual va utilitzar una aproximació etnogràfica comparant
centres intergeneracionals que incloïen programes de serveis per a nens i
nenes i d’atenció diürna per a grans. Salari va identificar importants característiques diferenciadores als centres: el personal d’un programa tractava els
grans segons la seva edat de manera adequada, mentre que els empleats de
l’altre programa sovint els infantilitzaven. L’investigador va concloure que
les activitats intergeneracionals més eficaces típicament implicaven grans en
un rol assistencial cap a les tasques dels nens i nenes, mentre que els entorns,
activitats i comportaments d’orientació infantil limitaven els efectes positius
dels programes. Les variacions de l’entorn físic, el comportament del personal i el contingut de les activitats dels programes intergeneracionals van
generar diferències importants en les respostes dels participants.
En el programa ONEgeneration Daycare, Jarrott i Bruno (2003) van fer servir
el mètode d’observació Dementia Care Mapping per explorar les respostes
afectives i conductuals dels participants grans amb demència durant les
activitats monogeneracionals i intergeneracionals. Els participants de més
edat van mostrar afectes més positius durant activitats intergeneracionals que
altres grans durant activitats monogeneracionals. No es va associar la funció
cognitiva amb la participació en activitats intergeneracionals o amb el nivell
d’afecte durant les activitats. Això no obstant, els participants que assistien
al programa durant un nombre més gran de vegades per setmana presentaven
una tendència més gran a unir-se a les activitats intergeneracionals, la qual
cosa indica el valor afegit que suposen les oportunitats freqüents de contacte
intergeneracional en aquests centres.
Juntament amb l’avaluació de l’observació, Jarrott i Bruno (2007) van recopilar dades d’entrevistes i enquestes efectuades als participants grans, progenitors i familiars cuidadors d’usuaris del ONEgeneration Daycare. Es va
sol·licitar als enquestats que identifiquessin els beneficis i els desafiaments
que experimentaven els seus familiars respecte a la programació intergeneracional dels centres. Alguns dels obstacles per a les persones grans eren
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el soroll i l’enrenou derivats de la programació intergeneracional; diversos
pares van informar que els seus fills es mostraven inicialment reticents a
unir-se a activitats compartides. Entre els beneficis indicats pels progenitors
i cuidadors hi havia la interacció social i un afecte més gran. A més, els progenitors incloïen sovint entre els beneficis experimentats pels seus fills el fet
que aquests rebien una atenció més completa i que entraven en contacte amb
persones diferents (els grans). Les persones grans van declarar que gaudien
de l’afecte dels nens i nenes i van afirmar que tenien interès i se sentien estimades i necessàries quan s’hi trobaven en companyia.
Una avaluació recent de centres intergeneracionals es va centrar en els infants
participants. Middlecamp i Gross (2002) van comparar l’actitud cap a les
persones grans que mostraven els nens i nenes participants en un programa
d’assistència infantil en centres intergeneracionals amb la dels inscrits en
programes d’assistència no intergeneracionals. El centre intergeneracional
proporcionava, com a mínim, contacte intergeneracional dues vegades a
la setmana. Els autors van concloure que el contacte intergeneracional no
influïa en l’actitud dels infants cap a les persones grans i cap a l’envelliment.
Com que no disposem d’informació relativa al nivell i a la naturalesa de la
interacció entre els participants, no podem determinar el motiu de l’absència
d’efectes del contacte intergeneracional.
Hayes (2003) va treballar en un programa de dia per a infants i persones grans
coubicat que s’havia desenvolupat recentment a Nova York amb l’objectiu
d’incrementar el contacte entre els nens i nenes i els grans. Els participants
es van unir en activitats intergeneracionals de cuina, música, psicomotricitat
grossa i art i treballs manuals desenvolupades pel personal d’assistència per a
infants i grans. Els dos grups de participants van mostrar més empatia cap a
l’altra generació, caracteritzada pel suport que s’oferien mútuament els infants
i els grans. El personal va observar que la necessitat d’estimular els infants i
grans participants a ajudar-se entre si disminuïa amb el pas del temps. Un altre
tema detectat va ser la importància de fomentar la funció assistencial efectuada
pels grans cap als infants, corroborant així les observacions de Salari (2002), el
qual va afirmar que els grans percebien el contacte intergeneracional de manera
més positiva quan exercien una funció de mentorització. L’estudi de Hayes va
descobrir el poder del temps, combinat amb oportunitats regulars d’interacció,
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a l’hora de crear una comunitat intergeneracional amb més elements en comú
que una mateixa ubicació física.
Els investigadors també han estat desenvolupant escales noves que permetin identificar i valorar els components crítics per a l’èxit dels programes
intergeneracionals. Epstein i Boisvert (2006) van desenvolupar una escala
d’observació estructurada per poder avaluar les instal·lacions dels centres
intergeneracionals, els programes i el comportament del personal, amb una
atenció especial a les interaccions intergeneracionals i intrageneracionals. Els
autors van informar de bons nivells de fiabilitat entre els avaluadors. L’escala
d’observació intergeneracional (Jarrott, Smith i Weintraub, 2007), que se centra en els comportaments socials dels infants i les persones grans en el transcurs de la programació intergeneracional, proporciona dades dels resultats i
pot millorar la comprensió de la relació entre el contacte generacional i altres
resultats objectius, com la millora de la salut física o de les actituds. Aquestes
eines són útils per als professionals i els investigadors, els quals podran utilitzar els resultats per avaluar la qualitat del seu programa al llarg del temps
i fins i tot implementar-hi canvis després de l’avaluació. A més, l’ús d’una
escala estàndard permetria fer comparacions entre diferents programes.
Persones de la comunitat

Tot i que els progenitors i els professionals sovint actuen com a intermediaris a l’hora d’informar de les experiències dels infants o les persones
grans durant les activitats intergeneracionals, les seves pròpies vivències pel
que fa als centres intergeneracionals són pràcticament desconegudes. Seria
convenient estar al corrent de les seves opinions, ja que poden influir en la
presència, freqüència, naturalesa i sostenibilitat de la programació intergeneracional. La investigació pionera de Hegeman (1985) va observar que, segons
l’opinió dels administradors dels centres de llarga estada, la coubicació de
programes d’assistència infantil en residències d’atenció prolongada millorava la imatge del centre a la comunitat. Durant un estudi de les percepcions
dels encarregats d’assitir a infants i a persones grans sobre els beneficis
i els desafiaments de la programació intergeneracional, els enquestats els
van atribuir beneficis socioculturals i van mostrar la seva preocupació per
la utilització adequada del personal i l’espai per fomentar el contacte inter-
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QUADRE 6.1

Centres intergeneracionals
als Estats Units
TIPUS DE CENTRE
INTERGENERACIONAL

NOM DEL PROGRAMA

INFORMACIÓ DE CONTACTE

Centre de dia per a grans
i educació de la primera
infància

Neighbors Growing Together, Centre www.intergenerational.clahs.vt.edu/
neighbors/index.html
de Formació i Investigació del
Desenvolupament Infantil i Serveis
de Dia per a Grans de Virginia Tech

Residència assistida
i centre de dia per a infants

Bent County Healthcare
Center: Prairie View Village
i Kountry kids

www.bentcountyhealthcare.com

Atenció contínua
i serveis de dia per a infants

Retirement Community
de Messiah Village
i Children’s Family Center

www.messiahvillage.com
www.childrensfamilycenter.org

Residència de llarga estada
i atenció de guarderia/horari
extraescolar

Josephine Sunset Home
i Josephine Intergenerational
Learning Center

www.josephinenet.com

Centre per a la tercera edat
i escola de secundària

ROCORI Senior Center
i ROCORI Middle School

www.rocori.k12.mn.us

Allotjament per a la tercera
edat i mares sense llar

West End Intergenerational
Residence

www.intergenerational.org

Centre de dia per a grans
i centre de desenvolupament
infantil

Easter Seals Miami Dade Inc.

www.miami.easterseals.com

Allotjament i estudis
d’ensenyament superior per
a jubilats

Ithaca College Longview
Retirement Community

www.ithaca.edu/icgi/longview.php
www.ithacarelongview.com

Font: Elaboració pròpia.

generacional (Stremmel, Travis, Kelly-Harrison i Hensley, 1994). Seguidament, el grup va desenvolupar una escala d’actitud de l’intercanvi intergeneracional, encaminada a avaluar les actituds dels encarregats cap a
l’intercanvi entre les generacions (Stremmel, Travis i Kelly-Harrison, 1996).
Utilitzant aquesta escala, van associar unes actituds més positives cap al contacte intergeneracional amb un desig més gran d’implementar aquest tipus de
programes.
La literatura recent inclou avaluacions amb un caràcter més holístic (Epstein i
Boisvert, 2006; Gigliotti et al., 2005; Hayes, 2003; Jarrott et al., 2004; Jarrott
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et al. 2006). Per exemple, Hayes (2003), que també va avaluar els infants i
grans que participaven als centres intergeneracionals, va indicar a partir dels
registres de personal que als gestors de programes intergeneracionals els sorprenia la quantitat de feina que implicava la unió de generacions. Les seves
observacions podrien assenyalar la importància d’ensenyar als empleats com
preparar les sessions intergeneracionals i què esperar-ne. L’escala desenvolupada per Epstein i Boisvert (2006) es va dissenyar en part amb l’objectiu
d’avaluar els efectes de la formació intergeneracional del personal sobre el
comportament dels empleats durant les interaccions amb participants joves
i grans.
Un estudi recent (Jarrott et al., 2006) es va ocupar de les experiències del personal encarregat de facilitar la programació intergeneracional en un d’aquests
centres compartits. Les persones entrevistades van revelar la importància de
les infraestructures en la programació intergeneracional. Els enquestats van
destacar la necessitat de disposar del suport de les autoritats, de formació
intergeneracional transversal, d’associacions col·laboradores i de comunicació eficaç. Jarrott i els seus col·legues van fer servir les observacions extretes
de les entrevistes al grup objecte d’aquesta investigació per desenvolupar un
projecte de creació de centres intergeneracionals (Jarrott, Morris, Kemp i
Stremmel, 2004). En aquest projecte s’incloïa més col·laboració per part de
les autoritats administratives i un suport més gran a la programació intergeneracional, a més de la creació de materials de formació intergeneracional
i la planificació de la programació de les activitats intergeneracionals, les
relacions entre el personal i els procediments per dur-la a terme. L’avaluació
del programa va demostrar bons nivells en la programació intergeneracional i
clars beneficis. A més, els empleats més actius en la programació intergeneracional van ser els qui van mostrar un canvi positiu d’actitud més gran cap
a l’intercanvi intergeneracional. Posteriorment, Jarrott i els seus col·legues
(Jarrott, Gigliotti, Brossoie, Mancini i Fenyk, 2005) es van centrar en la creació de l’esperit de comunitat i van desenvolupar una enquesta que aprofundeix en les percepcions de confiança, comoditat i comunitat que té el personal
dels centres intergeneracionals.
Els pares dels nens i nenes i els administradors i empleats d’un programa
d’assistència en un centre intergeneracional van ser l’objecte d’una avaluació
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efectuada per Gigliotti et al. (2005). Aquesta investigació va produir diverses
observacions innovadores. Els progenitors van afirmar que estaven orgullosos que els seus fills se sentissin còmodes quan interactuaven amb persones
de més edat en diverses situacions alienes al centre intergeneracional. Els
administradors van declarar que la programació intergeneracional, des del
punt de vista del màrqueting, constituïa una característica atractiva per a les
famílies d’usuaris potencials, tant infants com grans. A més, la programació
intergeneracional va ajudar a construir relacions de col·laboració entre el
personal dels dos programes. Alguns dels desafiaments identificats van ser la
necessitat d’augmentar els nivells de comunicació entre el personal dels dos
programes i la necessitat continuada de proporcionar formació per fomentar
l’acceptació dels programes, els quals es caracteritzen típicament per un alt
grau de rotació de personal.
Tant les investigacions (Stremmel et al., 1994) com els comentaris informals semblen indicar que les actituds i els valors dels professionals i dels
familiars (per exemple, que es milloraran les relacions entre els avis i els
néts o que les persones més grans podrien patir alguna lesió per la impulsivitat dels nens i nenes) poden, segons el cas, fomentar o limitar les oportunitats intergeneracionals. En conseqüència, és essencial adoptar un enfocament holístic per determinar l’impacte de la programació intergeneracional
(Kuehne, 2003). Com a resultat d’això, els professionals i els investigadors
aconseguiran comprendre més bé els centres intergeneracionals, millorar
els punts forts del programa, solucionar-ne les limitacions i mantenir les
activitats.
Despeses: el balanç final

Els centres intergeneracionals es creen per molts motius. El paradigma dels
serveis socials als Estats Units es decanta per les organitzacions privades i no
lucratives amb un suport governamental limitat. La tradició del benestar social
que impera en les cultures d’Europa Occidental fomenta l’elecció particular
en qüestions d’assistència. Els països en desenvolupament es veuen forçats
a dependre en gran manera del suport de la comunitat, característica que es
fomenta i es reforça a través dels valors culturals. Des del punt de vista econòmic, la coubicació pot suposar una manera rendible de satisfer les necessitats
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assistencials de les famílies de les comunitats d’arreu del món. A més del
suport i de les parts interessades, el finançament és un element essencial per
a la sostenibilitat dels programes (Mancini i Marek, 2004). L’ús compartit de
l’espai, dels recursos i del personal pot comportar un estalvi econòmic per
al centre. Això no obstant, és veritat també que els professionals de l’àmbit
intergeneracional han recomanat que es contractin coordinadors intergeneracionals per a aquests centres i que es proporcioni formació transversal continuada al personal encarregat d’assistir infants i grans, la qual cosa sovint es
tradueix en costos addicionals (Deutchman et al., 2003; Rosebrook i Bruno,
2005). Per això, és possible que els professionals del sector es preguntin com
s’aconsegueix l’estalvi econòmic mitjançant la coubicació.
Chamberlain et al. (1994) van utilitzar les dades econòmiques d’una residència de llarga estada i un centre d’assistència infantil coubicats per calcular la
rendibilitat d’aquest mètode en diverses combinacions de programes per a
infants i grans. Van determinar que un centre que atengués sis persones grans
residents, sis persones grans en règim d’estada diürna i catorze nens i nenes
en assistència infantil aconseguiria el punt d’equilibri amb una ocupació del
50%, la qual cosa indica l’avantatge econòmic de coubicar l’atenció infantil a
la residència. Hayden (2003) va dur a terme una anàlisi financera de diversos
centres intergeneracionals d’èxit, entre els quals s’incloïen programes de dia
per a infants i grans, amb l’objectiu d’estudiar les qüestions financeres de cara
a la producció del model. L’informe va revelar que els administradors mantenien el centre intergeneracional gràcies a una acurada planificació financera, a
la promoció dels seus objectius i a contínues iniciatives de recaptació de fons.
Com a recompensa a tots aquests esforços, els administradors del programa
obtenien la solidesa econòmica que els permetia continuar amb la programació i finançar components específics per als programes, com la contractació
de coordinadors intergeneracionals i la formació transversal. A més, és possible compensar l’escassetat de fons d’un àmbit concret (per exemple, els
centres d’estada diürna per a grans) amb els fons disponibles en altres camps
(per exemple, en el programa de desenvolupament infantil del centre). Encara
queda molt per fer per determinar la relació cost-benefici i la rendibilitat dels
centres intergeneracionals i alguns grups, com Generations United, ja han
començat a explorar el terreny en aquest sentit. Es poden produir tant estalvis
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com despeses i cal estudiar-los en relació amb els resultats menys tangibles
de la coubicació, com la millora de l’actitud cap a l’envelliment, l’augment
de l’activitat de les persones grans més fràgils i un impacte més gran en els
participants.
En analitzar l’extensa literatura sobre els centres intergeneracionals s’hi
troben evidències dels importants beneficis que suposen per als nens i nenes
i per als grans. Jarrott i Bruno (2003) van demostrar l’associació existent
entre el nombre de dies d’assistència als centres d’estada diürna per a grans
i l’augment de la probabilitat d’unir-se a activitats intergeneracionals, la
qual cosa indicava el gran valor que té proporcionar oportunitats regulars
i freqüents de contacte intergeneracional. Els exemples d’efectes negatius
del contacte intergeneracional identificats per Salari (2002) van ser deguts
a les interaccions negatives de les persones grans amb el personal i l’entorn
físic però no pas amb els infants. Es pot evitar la infantilització aplicant un
enfocament centrat en l’individu (Kitwood, 1997) que inclogui la planificació conjunta pels professionals que atenen infants/joves i els que atenen
persones grans (Jarrott et al., 2006; Rosebrook i Bruno, 2005). Aquesta
assistència individualitzada implica tenir en compte i fer servir el coneixement sobre els interessos i les capacitats de cadascun dels participants per
identificar les activitats adequades i valuoses (fins i tot els nens i nenes
poden ser infantilitzats) per a ells. La formació intergeneracional transversal
del personal permet reforçar i millorar la capacitat dels cuidadors per mantenir interaccions positives (Rosebrook i Bruno, 2005). Per acabar, l’ús d’un
model lògic a l’hora d’identificar les fites, els objectius i les pràctiques adequades impulsa l’èxit dels centres intergeneracionals. L’aplicació d’aquestes
tècniques suposa un suport per als programes i fa més superables alguns dels
reptes inherents als programes intergeneracionals i específics dels centres
intergeneracionals.
6.6. Directrius futures
Els centres intergeneracionals disposen del potencial necessari per crear un
sentiment de comunitat entre els membres dels programes del centre i per desenvolupar vincles amb els membres de les xarxes formals i informals alienes
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al centre intergeneracional. En fer-ho, enriqueixen les oportunitats de desenvolupament de què gaudeixen els seus clients (Mancini et al., 2005). Això no
obstant, sovint els esforços efectuats per crear lligams de comunitat no donen
fruits pel fet que s’enfoquen cap a les activitats, en comptes de fer-ho cap a
la comunitat i cap als objectius programàtics (Orthner i Bowen, 2004). De
fet, els programes intergeneracionals normalment no duren més de dos anys
(Hamilton et al., 1999). La interrupció del contacte entre les generacions,
fins i tot als centres intergeneracionals, pot ser deguda a canvis de personal,
manca de suport per part de les autoritats administratives o inadequació de
la programació des del punt de vista generacional i de desenvolupament als
participants (Deutchman et al., 2003; Salari, 2002). Els gestors de programes
intergeneracionals reconeixen el potencial que suposa la unió de les generacions més joves i les generacions de més edat, però sovint no aconsegueixen
desenvolupar objectius a llarg termini i, com hem dit més amunt, se senten
sorpresos per la quantitat de feina que requereixen els programes intergeneracionals (Hayes, 2003).
El marc desenvolupat per Orthner i Bowen (2004) aporta una estratègia de
gestió dels resultats eficaç per a les tasques de planificació, facilitació i avaluació de les activitats de creació de comunitat (Bowen, Mancini, Martin,
Ware i Nelson, 2003; Bowen, Orthner, Martin i Mancini, 2001). Diverses
organitzacions, com United Way, han utilitzat models lògics semblants a
l’hora de desenvolupar programes basats en la comunitat (Orthner i Bowen,
2004), i Bowen et al. (2001, 2003) van fer servir el model com a suport per
als programes de serveis a les famílies de les forces aèries nord-americanes.
Els investigadors de centres intergeneracionals van utilitzar amb eficàcia el
model de gestió de resultats i van crear capacitat comunitària, el sentiment
de responsabilitat compartida que experimenten els membres d’una comunitat
(Jarrott et al., 2004; Mancini et al., 2005).
Mentre que els programes se centren en les activitats intergeneracionals sense
identificar les fites ni avaluar els desenllaços, el model de gestió de resultats
comença les seves cinc fases cap a la creació de comunitat sense perdre de
vista l’objectiu final (vegeu el gràfic 6.1). En primer lloc, els administradors,
empleats i avaluadors han de dur a terme una valoració de les necessitats i els
actius de la comunitat del centre intergeneracional. Un exemple de necessi-
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GRÀFIC 6.1

Model de gestió de resultats

1. Necessitats/
punts forts
del client

4. Activitats
del programa

2. Resultats
objectiu

3. Resultats
del programa

Font: Disseny de gestió de resultats (Orthner i Bowen, 2004). Reproducció autoritzada pel Dr. Dennis K. Orthner,
professor de Treball Social i Política Pública i director associat al Jordan Institute for Families, Universitat de
Carolina del Nord a Chapel Hill.

tat intergeneracional seria el mateniment de les relacions estretes i positives
amb membres d’altres generacions. Des d’una perspectiva programàtica, una
necessitat de la comunitat podria ser la rendibilitat del centre intergeneracional. Els actius de la comunitat poden incloure els diversos talents de les persones grans, el caràcter obert dels nens i nenes cap a les diferències i l’adequada
coubicació dels programes.
En segon lloc, s’utilitza la informació recopilada durant la primera fase per
desenvolupar un model lògic de les fites desitjables a llarg termini relacionades amb els programes individuals del centre intergeneracional i la comunitat
en el seu conjunt. Aquestes fites poden abraçar des d’una permanència més
gran dels empleats fins al desenvolupament d’actituds més positives dels
infants cap al seu propi envelliment.
La identificació de les fites a curt termini representa la tercera fase del model
de gestió de resultats. En un centre intergeneracional, les fites a curt termini es
vincularien directament amb les activitats de la intervenció, com augmentar el
coneixement que el personal que atén les persones grans té sobre les etapes evolutives del desenvolupament infantil o incrementar la freqüència dels contactes
intergeneracionals informals entre els usuaris.
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Per tant, les fites a curt i llarg termini impulsen la quarta fase del model
de gestió de resultats, en la qual s’identifiquen les pràctiques basades en la
teoria i les pràctiques basades en l’evidència que es fan servir com a punt
de partida de la intervenció i de les activitats de prevenció d’acord amb les
fites del programa. En el cas dels centres intergeneracionals, aquesta fase
podria implicar la prestació de formació intergeneracional transversal al personal del programa i l’ús de pràctiques basades en evidències per fomentar
el contacte intergeneracional entre els membres de la comunitat. El manual
Under One Roof de Generations United (Steining, 2005), juntament amb la
publicació de High/Scope, Let’s Do Something Together (Epstein i Boisvert,
2005), l’Intergenerational Activities Sourcebook (Kaplan i Hanhardt, 2003)
i el manual Tried and True (Jarrott, 2007), aporten les millors pràctiques i
idees per vincular les generacions de manera eficaç. En darrer lloc, a mesura
que continua avançant el cicle d’investigació, es fan servir les valoracions
de l’eficàcia de les activitats per satisfer les necessitats comunitàries i
crear actius comunitaris amb l’objectiu de modificar les fites i les activitats
d’intervenció (vegeu el capítol 7 de la guia Under One Roof de Generations
United per a una anàlisi de les estratègies d’avaluació adequades per als centres intergeneracionals).
El model de gestió de resultats proporciona als professionals i avaluadors
eines molt valuoses per a la identificació dels actius propis dels centres
intergeneracionals. La majoria d’aquests programes busquen prestar serveis
rendibles, mentre s’esforcen a crear relacions i millorar el benestar dels
participants mitjançant el contacte intergeneracional. Això no obstant, les
necessitats i els actius específics dels programes difereixen segons el lloc.
En conseqüència, la informació aportada al model de gestió de resultats es
diferenciarà en la mesura en què ho facin els participants, empleats, famílies
i programes involucrats, i també variaran els resultats esperats. El model pot
acomodar de manera eficaç aquestes variacions i servir de suport als esforços
dels professionals per generar més pràctiques basades en l’evidència que
puguin tornar a formar part del cicle d’investigació i alimentar l’ús continuat
del model. Kuehne (2003) va aconsellar als professionals que no treballessin
de manera aïllada, sinó que compartissin les seves experiències amb xarxes de
professionals, de manera que altres persones poguessin aprendre de les seves
experiències de creixement.
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Orthner i Bowen (2004) van insistir en la necessitat d’avaluar periòdicament
el seu model de gestió de resultats. Mentre predominin els beneficis en les
investigacions sobre els centres intergeneracionals i altres programes intergeneracionals, i malgrat que els inconvenients identificats poden estar vinculats
a un ús inadequat de les pràctiques basades en la teoria o en l’evidència, els
investigadors intergeneracionals han d’apujar el llistó a mesura que continuen indagant. Els teòrics han de millorar la seva feina prenent com a base
les investigacions anteriors, que implicaven grups petits i no representatius,
i utilitzar eines d’avaluació individualitzada en comptes de mesures ja establertes, i mètodes longitudinals en comptes d’anàlisis transversals. Els investigadors intergeneracionals (Jarrott, 2005; Kuehne, 2003) advoquen per una
programació i una metodologia intergeneracionals millorades que incorporin
teoria, múltiples perspectives, segments més amplis i diversos, recopilació de
dades longitudinals i el desenvolupament i ús de mesures fiables i vàlides.
D’acord amb les recomanacions de l’Assemblea Mundial sobre l’Envelliment
de Madrid de proporcionar informació que faciliti la participació de les
persones grans en els grups comunitaris intergeneracionals, els teòrics i els
professionals dels centres intergeneracionals poden continuar endavant amb
la teoria i la investigació corresponents mentre augmenten la seva capacitat
organitzativa.
6.7. Conclusió
Els canvis demogràfics i econòmics mundials requereixen trobar opcions que
permetin que l’assistència extrafamiliar es pugui proporcionar de manera rendible. Si bé els programes nord-americans encara dominen el panorama de la
investigació i la literatura sobre centres intergeneracionals, les tendències que
animen el desenvolupament dels centres intergeneracionals (taxes de divorci,
participació laboral femenina, i la longevitat, riquesa i reducció de la morbiditat de les persones grans) comencen a fer-se patents tant en altres països occidentals com en països en desenvolupament. La naturalesa de cada programa
diferirà necessàriament en funció de les necessitats i recursos culturals; però,
en aquest sentit, els centres intergeneracionals representen una oportunitat
única de gestionar l’ampli espectre de necessitats humanes i capital social.
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Les teories del desenvolupament abonen el valor de les relacions intergeneracionals en la trajectòria vital. Els centres intergeneracionals constitueixen una
oportunitat única i de gran valor per satisfer les necessitats convergents de les
famílies i els proveïdors de serveis d’arreu del món. Alguns d’aquests programes tenen dificultats per conservar l’energia i l’entusiasme amb els quals
van començar, a causa de l’abandonament del programa per part d’alguns
professionals clau o d’un augment imprevist dels costos. Per això, molts centres intergeneracionals es converteixen en programes de recursos compartits
(Goyer, 2001), sense que hi hagi el valuós contacte intergeneracional.
El model de gestió de resultats aplicat als centres intergeneracionals es basa
en la teoria de l’organització social per destacar els mètodes destinats a assolir
les fites desitjades de desenvolupament i beneficis econòmics a llarg termini,
així com les fites a curt termini directament relacionades amb el contacte
intergeneracional. És essencial que els esforços de desenvolupament i valoració dels centres intergeneracionals es mostrin conformes al rigor d’aquest
model. Els professionals dels serveis adreçats a les persones aposten pels
centres intergeneracionals perquè permeten millor la creació d’una comunitat
petita que contribueixi a construir una societat per a totes les edats. Això
implica que els investigadors hagin de treballar amb cada grup d’interessats
per identificar els seus recursos i necessitats. A més, les parts interessades han
de defensar davant els legisladors la necessitat d’establir normes adequades
i adaptables que ajudin a aconseguir les fites planificades. Els centres intergeneracionals no solament són capaços de crear i mantenir una comunitat
dins de les seves parets, sinó que també poden enriquir les vides dels membres
de la comunitat exterior reforçant els seus vincles recíprocs i integrant-los de
manera més completa en una autèntica societat per a totes les edats.
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VII. Comunitats per a Totes les Edats:
un model pràctic
Nancy Z. Henkin (Temple University, Estats Units)

7.1. Introducció
L’objectiu d’avançar cap a una societat per a totes les edats va tenint, de mica
en mica, ressò arreu del món. Això és degut en part a la important influència
que ha exercit la revolució de la longevitat sobre els individus, les famílies i
les comunitats, i també sobre la naturalesa de les relacions entre persones de
diferents edats. La tradicional piràmide de la família, en la qual un nombre
més gran de joves presta assistència a les persones grans, s’està convertint
en una piràmide invertida, en la qual dues generacions d’adults de més edat
depenen d’un nombre més petit d’infants. Les tendències de l’economia,
l’ocupació, la urbanització i la migració amenacen de trencar els vincles
intergeneracionals i contribuir a la segregació per edats en moltes societats.
Els habitants de països tant desenvolupats com en desenvolupament veuen
avui com es va reduint la seva xarxa de suport, la qual cosa té conseqüències
devastadores per a tots els grups d’edat.
Un informe recent del Departament d’Afers Econòmics i Socials de les
Nacions Unides (Nacions Unides, 2007) subratlla la importància d’enfortir la
solidaritat intergeneracional mitjançant iniciatives destinades a promoure un
«intercanvi mutu i productiu entre les generacions, amb una atenció especial
per les persones d’edat avançada, considerades com a recurs de la societat»
(Nacions Unides, 2007: 2). Tot i que nombrosos països s’han adherit a aquesta
visió d’una societat multigeneracional amb integració de totes les edats, no
hi ha prou informació sobre com operacionalitzar aquest concepte en l’àmbit
local. El camí cap a una societat per a totes les edats requerirà la implementació de polítiques i pràctiques que reforcin tant el desenvolupament de

170

PROGRAMES INTERGENERACIONALS

l’individu durant tota la seva vida com els entorns que permetin la capacitació
de famílies, barris, comunitats i institucions.
Durant les dues últimes dècades, ha augmentat significativament el nombre i
la diversitat dels programes intergeneracionals ideats per connectar de manera
intencionada a les generacions grans amb les generacions més joves a fi de
satisfer les necessitats de la comunitat. Utilitzarem el terme comunitat, definit
normalment com una unitat social i una unitat geogràfica, per descriure les
persones residents en un lloc específic, que comparteixen vincles i interactuen
les unes amb les altres (Kochera, Straight i Guterbock, 2005).
Tal com han destacat alguns especialistes d’aquest camp, «disposem d’un
conjunt de coneixements i experiència capaç de desplaçar l’enfocament [del
treball intergeneracional] des de la recopilació de projectes tipus cap a una
estratègia més formalitzada per aconseguir comunitats més fortes i millorar
la qualitat de vida de les persones» (Henkin i Kingston, 1999: 99). Això no
obstant, la programació intergeneracional no pot produir per si sola els importants canvis en les normes, actituds, institucions i pràctiques necessàries per
assolir la visió d’una societat per a totes les edats. Cal introduir els programes
en comunitats que estiguin compromeses amb el benestar de tots els grups
etaris i que abracin els valors d’interdependència i reciprocitat.
En un intent de portar el concepte d’una societat per a totes les edats a una
esfera més local i concreta, el Temple University Center for Intergenerational
Learning de Filadèlfia va desenvolupar, el 2002, Communities for All Ages
(Comunitats per a Totes les Edats, CFAA, per les seves sigles en anglès), un
marc holístic per a la creació de comunitats que, de manera intencionada, promoguin el benestar d’infants, joves i persones grans, enforteixin les famílies
i fomentin la interacció i la interdependència entre totes les edats. La creació
de comunitat és un esforç continuat i integral que enforteix les normes, els
suports i els recursos per a la resolució de problemes d’una comunitat. Implica reforçar la capacitat de residents, associacions veïnals i organitzacions
comunitàries per treballar plegats cap a la consecució d’un canvi sostingut de
les condicions (Sampson, 2001). La capacitat comunitària és la «interacció
del capital humà, organitzacional i social existent en una comunitat donada
que es pot fer servir amb eficàcia per solucionar els problemes col·lectius»
(Chaskin, 2001: 295).
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CFAA és tant una visió com un enfocament del cicle vital per a la creació
de comunitats. El seu objectiu és millorar la qualitat de vida de comunitats
senceres, no pas de grups d’edat específics, i convertir en aliats els diversos
grups etaris, que competeixen entre si. L’expressió Comunitats per a Totes les
Edats designa una xarxa intencionada de relacions, centres, activitats formals
i informals i serveis que afavoreixen el benestar de les persones en totes les
etapes de la vida. Es basa en la creença que l’envelliment de la població està
obrint oportunitats perquè una varietat més gran de persones pensi i actuï de
manera diferent, en benefici d’un bé superior, pel que fa als recursos humans
i naturals.
Amb la sostenibilitat com un objectiu central, Comunitats per a Totes les
Edats:
• S’ocupa de les necessitats de les generacions actuals durant tot el seu

cicle de vida, sense deixar que aquesta càrrega recaigui sobre les generacions futures.
• Utilitza els recursos econòmics, humans i naturals de manera assenyada
buscant economies d’abast, és a dir, una única solució per resoldre múltiples problemes.
• Pren decisions amb impacte durador, ja que té en compte el futur a l’hora

de determinar quina direcció cal prendre en cada moment (Dressel, Henkin, Walker i Jackson, 2006).
El marc Comunitats per a Totes les Edats proporciona un mètode per enfocar
la creació de comunitat des de la perspectiva del seu potencial per ampliar i
equilibrar els recursos limitats i per construir grups inclusius que afavoreixin
el canvi als barris i a escala comunitària. Aquest marc defensa el poder de les
aliances creades al voltant d’interessos convergents en matèria de polítiques
com ara les ajudes socials i assistencials, l’educació de qualitat durant tota la
vida i una infraestructura física que respongui a les necessitats canviants al
llarg del cicle vital.
Els programes i les polítiques dissenyats d’acord amb aquest enfocament
adopten les prioritats definides pels grups d’edat, al mateix temps que impulsen simultàniament tota la comunitat. El treball en nom de la consecució de
sistemes més integrals i receptius en totes les etapes de la vida pot contribuir
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significativament a millorar el benestar i la qualitat de vida d’infants, joves,
famílies i persones de més edat i a crear llocs pròspers en els quals valgui la
pena créixer i envellir.
En aquest capítol s’estudiaran els fonaments i les bases teòriques del concepte
de Comunitats per a Totes les Edats (CFAA), els valors i elements centrals del
marc CFAA, el procés de creació de comunitat de CFAA i alguns exemples de
comunitats dels Estats Units que han adoptat aquest enfocament de creació
de comunitat. La perspectiva CFAA i les lliçons apreses fins ara poden ajudar
els països desenvolupats i en desenvolupament a crear estratègies culturalment
adequades per aconseguir la solidaritat intergeneracional.
7.2. Fonaments del model
El que té de prometedor el model Comunitats per a Totes les Edats resideix
en la intersecció de tres importants tendències actuals:
• Una creixent població d’edat avançada que busca oportunitats de contri-

buir i estar connectada.
• La necessitat de tornar a implicar la gent en el pacte social per complir

millor les nostres obligacions mútues.
• La creixent acceptació que cal aplicar enfocaments nous i més integrals

per satisfer les necessitats de tots els grups etaris.
Tendències demogràfiques

Es preveu que la proporció de la població mundial amb 60 anys o més es
dupliqui: passarà de l’11% el 2006 al 22% el 2050; l’augment més significatiu es produirà als països en desenvolupament. Als Estats Units, les persones
de 65 anys o més representen aproximadament el 12% de la població nacional, la qual cosa equival a 35 milions de ciutadans. Es calcula que aquest
grup s’haurà duplicat l’any 2030, i un de cada cinc nord-americans tindrà
65 anys o més. Els 77 milions de baby boomers que van néixer entre 1946
i 1964 constitueixen tant un repte com una oportunitat per a les comunitats.
Tot i que la seva diversitat racial, ètnica i econòmica és més gran que en les
generacions precedents, la majoria busquen un tipus de vida diferent de la que
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els seus pares tenien a aquesta edat. Estudis recents (MetLife/Civic Ventures,
2005) indiquen que el 80% dels baby boomers projecta dur a terme una feina
a temps parcial o complet fins molt més tard de l’edat de jubilació tradicional.
Molts busquen oportunitats per aprendre, contribuir a les seves comunitats i
connectar amb altra gent. Més persones s’estimen més envellir a les seves
pròpies comunitats que no pas mudar-se (Prisuta, 2004), tendència que està
impulsant les comunitats a crear un seguit de serveis d’assistència i oportunitats valuoses que atreguin i retinguin aquest gran segment de la població
nord-americana.
A més de l’increment de la població de persones grans, la bretxa entre el
percentatge de grans i infants s’ha reduït; el 2030, cadascun d’aquests grups
constituirà aproximadament el 22% de la població total (Newman, Ward i
Smith, 1997). Aquest canvi és només un aspecte del conjunt de transformacions
demogràfiques, socials i econòmiques fonamentals que ja s’estan produint
en gran part o que es produiran en el futur. Les minories s’estan convertint en
majories en moltes ciutats. Es preveu que, l’any 2010, el 40% dels adolescents
o no seran blancs o seran hispans; el 2050, aquest grup d’adolescents serà el
majoritari. De la mateixa manera, la proporció de les minories de més edat
respecte a la població més gran està augmentant, si bé a un ritme diferent. Tot
i que aquests canvis plantegen molts dilemes per a aquest nou segle, també
semblen indicar l’existència de recursos sense explotar que permetran superar els desafiaments als quals s’enfronten infants, persones grans, famílies i
barris.
Afebliment del pacte social

El pacte social, és a dir, el lliurament i la recepció de recursos al llarg del
temps, es manifesta a través de les atencions familiars i de les polítiques i
programes que promouen la interdependència de totes les generacions. A
causa del ràpid canvi social, la superior mobilitat geogràfica i les altes taxes
de divorci-segones noces, el pacte social s’ha afeblit. En algunes comunitats,
especialment a les zones rurals, s’ha produït un èxode de gent jove. Sovint, les
persones de més edat es queden enrere, sense recursos suficients, i els joves
no poden gaudir de l’oportunitat de rebre l’assessorament dels seus grans. La
creixent segregació etària a les comunitats tant urbanes com rurals ha limitat
la interacció natural entre els grups d’edat. A mesura que s’han creat institu-

174

PROGRAMES INTERGENERACIONALS

cions per a edats específiques, com escoles, centres de dia per a nens i nenes
o adults o comunitats per a persones grans, s’han restringit les oportunitats
d’interconnexió entre les diferents edats i cultures. Cal renovar les normes de
confiança i reciprocitat per tal que les persones de diverses edats comprenguin les obligacions que tenen les unes amb les altres.
Arreu del món també han deixat de ser clares les funcions dels cuidadors i
les responsabilitats dins de les famílies. En augmentar la participació de les
dones en el món laboral, les atencions ja no són només cosa de la dona sinó
una tasca que comparteixen tots els membres de la família i a la qual dóna
suport la comunitat. És necessari establir programes de respir i altres serveis
de suport que facilitin la tasca dels cuidadors en totes les etapes de la vida i
que els ajudin a orientar-se en els complexos sistemes de provisió de serveis.
Així mateix, el suport públic que ofereixen serveis com la seguretat social i el
sistema educatiu és essencial per al benestar de totes les generacions.
Com satisfer les necessitats dels individus
i les comunitats

Invertir en els individus durant tota la seva trajectòria vital és una estratègia
essencial per progressar cap a una societat per a totes les edats. Els fonaments
físics, intel·lectuals i emotius que regeixen tot el cicle vital es determinen
durant la infància. Per recórrer amb èxit el tempestuós camí que porta de
la infància a l’edat adulta, els joves necessiten adults comprensius que els
puguin servir de guia, hàbits saludables que els permetin gaudir d’una vida
llarga i sana, educació eficaç i oportunitats d’ajudar altres persones. La gent
gran requereix serveis i oportunitats que satisfacin les seves necessitats bàsiques, que promoguin el compromís cívic i social, que optimitzin la seva salut
física i mental i el seu benestar i que maximitzin la independència dels més
fràgils i dels discapacitats (Stafford, 2006). Les persones adultes de mitjana
edat necessiten xarxes socials que els donin suport i flexibilitat per intentar
equilibrar les seves responsabilitats familiars i laborals. Per aconseguir aquests
resultats, és important oferir una gamma de serveis i oportunitats en l’àmbit
de la comunitat que fomenti la seguretat econòmica, l’aprenentatge durant
tota la vida i el desenvolupament professional, els estils de vida saludables i
l’accés a una assistència mèdica de qualitat, un entorn segur i un allotjament
que s’adapti a les necessitats canviants.
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L’enfocament fragmentari en la resolució de problemes comunitaris

En part a causa de la fragmentació dels fluxos de finançament i dels serveis
públics, els professionals, defensors i dirigents de la comunitat tendeixen a promoure les necessitats associades a determinats interessos especials i a certes
poblacions, en comptes de les de tota la població durant tot el cicle vital.
Aquest enfocament fragmentari de la resolució dels problemes és sovint
menys eficaç i més costós que els enfocaments que aprofiten els recursos de
nombroses organitzacions per solucionar problemes que afecten múltiples
generacions. Sembla que l’objectiu limitat de les institucions consisteix a
agreujar aquest problema: els organismes de serveis socials se centren en
el desenvolupament humà; les associacions locals per al desenvolupament
comunitari, en el desenvolupament físic i econòmic, i els grups cívics, en
el desenvolupament polític i social. Moltes d’aquestes institucions elaboren
la seva planificació estratègica de manera independent, sense travessar les
fronteres tradicionals i participar en un procés de planificació estratègica
convergent (Stafford, 2006). En l’àmbit local, cal coordinar els esforços en els
sectors social, econòmic i físic per crear comunitats que fomentin el benestar
de totes les generacions.
7.3. Bases teòriques
Per crear entorns capacitadors que donin suport i impulsin els individus al
llarg del temps i que fomentin la independència, és important entendre com
repercuteixen les comunitats en el desenvolupament individual humà i en els
vincles socials. Les comunitats són considerades com «el nexe de les xarxes
interpersonals; unitats polítiques al voltant de les quals es pot mobilitzar
l’acció col·lectiva; i unitats afectives d’identitat i pertinença per als residents»
(Chaskin, 1999: 4). El concepte CFAA es fonamenta en la creença que el
context comunitari ajuda a configurar el desenvolupament i el comportament.
Diverses teories han influït en el desenvolupament de la iniciativa Comunitats
per a Totes les Edats. Tot seguit, n’exposarem algunes.
Influència de la comunitat en els resultats individuals

Les investigacions efectuades (Sampson, 2001; Connell, Kubisch, Schorr i
Weiss, 1995) suggereixen que hi ha una relació entre els resultats individuals
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i les condicions de l’entorn circumdant, especialment pel que fa als nens i
nenes. S’ha estudiat poc la manera en què influeixen els barris o les comunitats en les persones al llarg de la seva vida o els elements que provoquen
el canvi a les comunitats. Això no obstant, es pot fer servir el marc que van
desenvolupar Small i Supple (2001) per comprendre millor com s’entrellacen
el desenvolupament de la comunitat i el desenvolupament individual.
Segons Small i Supple, les comunitats són sistemes complexos que influeixen
en els individus en tres nivells. Els efectes del nivell 1 tenen a veure amb les
influències directes de les institucions i els entorns comunitaris. Els autors
suggereixen que els entorns en els quals participen els individus, com són les
institucions educatives, d’assistència sanitària, lúdiques o religioses, i els processos que hi succeeixen, com la influència entre iguals o el desenvolupament
d’un sentiment d’autoeficàcia, poden repercutir en el benestar i el comportament. Si es pretén promoure un desenvolupament sa, les comunitats hauran
d’oferir oportunitats diverses i entorns de qualitat que impliquin participants
de diferents edats.
Els efectes del nivell 2 s’associen amb les relacions i els vincles entre els
entorns d’una comunitat i inclouen les xarxes socials de les quals la gent
forma part. Si els entorns són coherents pel que fa a valors-objectius comuns
i físicament accessibles, els joves i les persones grans podran obtenir el suport
que necessiten per a un desenvolupament sa. La resiliència dels individus,
independentment de la seva edat, pot ser deguda no solament a característiques personals sinó també a la disponibilitat d’entorns que els puguin
proporcionar el suport que requereixen. L’absència de transport, els entorns
poc segurs i les barreres socials poden limitar la capacitat dels individus de
moure’s per diferents llocs. El terme capital social s’utilitza per descriure
l’addició d’aquests efectes de nivell 2. Fa referència a les «característiques
de l’organització social, com ara xarxes, normes i confiança, que faciliten la
coordinació i la cooperació en la consecució de beneficis mutus» (Putnam,
2000: 36). Com més gran sigui el nivell de capital social més probable serà
que la gent rebi el suport que necessita dins de la seva comunitat.
Els efectes del nivell 3 són específics per al sistema considerat com a conjunt
(Small i Supple, 2001). Inclouen la cohesió social (la proximitat emocional entre els membres de la comunitat), la identitat comunitària i el fet de
ser membre de la comunitat, l’eficàcia col·lectiva («creença en la capacitat
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d’acció d’un barri combinada amb un sentiment actiu d’implicació per part
dels residents» (Small i Supple, 2001: 171)) i la capacitat comunitària («el
grau en què les persones d’una comunitat mostren un sentiment de responsabilitat compartida envers el benestar general de la comunitat i envers els seus
membres individuals» (Mancini, Martin i Bowen, 2003: 320). Aquests efectes
són interdependents i estan interrelacionats. Abans que es puguin produir en
una comunitat qualsevol aquests efectes de nivell superior, hi ha d’haver un
sentiment que existeixen uns valors i objectius comuns, un compromís amb el
bé comú, una confiança mútua i els recursos necessaris per posar la comunitat
en acció.
Basant-se en aquest marc conceptual, l’enfocament CFAA se centra a millorar
la capacitat de les institucions de la comunitat per prestar suport a individus de
totes les edats, per fomentar la col·laboració entre organitzacions d’edats específiques i per augmentar el capital social mitjançant la creació d’oportunitats
perquè les diverses generacions serveixin de recurs entre elles.
Aferrament al lloc i sentiment de comunitat

Créixer i envellir no és una cosa relacionada únicament amb el temps i el
cos; té a veure amb un lloc i amb unes relacions (Stafford, 2006). Per tant,
és important estudiar com perceben els individus en les diverses etapes de la
vida el lloc on viuen. Investigadors en psicologia ambiental suggereixen que
els llocs en els quals la gent viu i treballa influeixen en les seves identitats,
valors, comportaments i relacions amb els altres (Manzo i Perkins, 2006).
La teoria de l’aferrament al lloc pot aclarir la relació entre les connexions
emocionals a un lloc i el desenvolupament de la comunitat. Un estudi efectuat
per Brown, Perkins i Brown (2003) va observar que l’aferrament al lloc –«un
vincle afectiu entre les persones i els llocs» (Manzo i Perkins, 2006: 337)– i el
sentiment de comunitat –«sentiment de ser membre o de pertànyer a un grup
basat en històries, interessos i preocupacions compartides» (Manzo i Perkins,
2006: 339)– exerceixen una funció important en els esforços per revitalitzar
un barri. Desenvolupar estratègies per promoure un sentiment de comunitat
entre grups diversos és un factor clau per als esforços de construcció de
comunitat.
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7.4. El marc de treball a les Comunitats per a Totes les Edats
La base del marc CFAA va sorgir d’una revisió de la literatura relacionada
amb el desenvolupament comunitari, la psicologia ambiental, la planificació
urbana i el desenvolupament humà, així com d’una sèrie de grups d’anàlisi
amb treballadors de l’àmbit de l’envelliment i la joventut. Es van identificar
i comparar diversos models d’accions adaptades a les persones grans i als
infants. Si bé aquestes iniciatives se centraven en individus en diverses etapes
del desenvolupament, moltes de les qüestions identificades per grups d’edat
independents afectaven totes les generacions. Entre aquestes hi havia les
següents: suport familiar i social, educació i aprenentatge durant tota la vida,
compromís cívic (oportunitats per prestar ajuda), accés a serveis socials i de
salut de qualitat i allotjament assequible. Els elements principals del CFAA es
basen en aquestes inquietuds compartides per totes les generacions.
Tot i que actualment són escassos els esforços per crear comunitats orientades
als infants, s’estan desenvolupant, en tot el territori dels Estats Units, cada
vegada més iniciatives orientades a les persones grans. La iniciativa AdvantAge
(www.advantageinitiative.org), duta a terme en diversos llocs i creada per la
Visiting Nurses Association de Nova York, utilitza una completa enquesta telefònica organitzada en quatre àrees i 33 indicadors per ajudar les associacions
locals que treballen al voltant de l’envelliment a establir objectius estratègics
per envellir al lloc. El concepte de comunitats habitables ha estat adoptat per
AARP (www.aarp.org) i per la National Association of Area Agencies on
Aging (http://aipi.n4a.org). Segons Kochera, Straight i Guterbock (2005: 16),
«una comunitat habitable és una comunitat que disposa d’allotjament assequible i adequat, funcions i serveis comunitaris de suport i opcions de mobilitat
suficients, que combinats faciliten la independència personal i la implicació
dels residents en la vida cívica i social». Totes aquestes iniciatives se centren
principalment en les persones grans, però molts organitzadors reconeixen que
els infants, els joves i els discapacitats també se’n poden beneficiar.
Comunitats per a Totes les Edats, malgrat que s’ocupa de moltes d’aquestes
qüestions relacionades amb l’envelliment, adopta una perspectiva del cicle
vital explícita. En lloc de considerar els infants i joves com a beneficiaris
secundaris dels esforços per adequar una comunitat a les persones grans,
CFAA parteix de la idea d’asseure tots els grups d’edat a taula per avaluar
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les necessitats i recursos i desenvolupar estratègies que millorin la qualitat
de vida de totes les generacions. Les generacions més joves es consideren
essencials en el model.
CFAA es basa en el concepte d’Iniciatives Comunitàries Integrals (CCI,
per les seves sigles en anglès), sorgit a finals de la dècada dels vuitanta,
l’objectiu del qual era promoure el canvi positiu als barris desfavorits mitjançant la millora de les condicions físiques, econòmiques i socials. Tot i que
els esforços de les CCI sovint han mostrat un caràcter integral pel que fa a
les estratègies utilitzades (organització comunitària, lideratge dels residents,
reforma del sistema, més compromís cívic, planificació comunitària, desenvolupament i implementació d’estratègies), generalment no s’han centrat en
els punts forts, preferències i necessitats de les generacions, ni han adoptat
una perspectiva del cicle vital.
L’orientació CFAA també es basa en el treball de Matilda Riley (Riley, Kahn i
Foner, 1994), científica emèrita del National Institute of Health, els escrits de
la qual exposen de manera extensa la necessitat d’abandonar les estructures
amb diferenciació etària (per exemple, escoles per a joves, comunitats per
a persones grans) i adoptar estructures amb integració etària que ofereixin
als individus oportunitats d’intercalar períodes educatius, laborals i de lleure
durant tot el temps de vida.
Comunitats per a Totes les Edats és un concepte en evolució que pretén
canviar la manera de pensar i d’actuar dels individus i organitzacions als
seus barris i comunitats. Persegueix l’objectiu de la integració etària i genera
estratègies capaces d’ampliar la qualitat de les xarxes socials, augmentar els
serveis i les oportunitats per a tots els grups d’edat, crear infraestructures
físiques que responguin a les necessitats canviants i estimular un sentiment de
connectivitat entre les edats i les cultures. No hi ha un programa prescriptiu
ni un conjunt rígid d’estratègies que hagin d’adoptar les diferents comunitats,
sinó que aquestes han de tenir en compte les seves necessitats particulars, els
seus recursos i el seu context cultural a l’hora de reunir les parts interessades
per solucionar les inquietuds comunes i promoure el desenvolupament individual durant tota la trajectòria vital.
Al seu dia, i a fi de guiar les comunitats en l’inici de tot aquest procés, vam
desenvolupar les dues llistes següents, les quals especifiquen respectivament
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quins són els valors i els elements centrals de les Comunitats per a Totes les
Edats tal com les entenem nosaltres.
Respecte als valors característics de les Comunitats per a Totes les Edats,
hem identificat els set següents:
1) Interdependència: les persones experimenten un sentiment de responsabilitat compartida les unes amb les altres. El pacte social sobre la vellesa és sòlid
gràcies al fet que les generacions depenen les unes de les altres per obtenir
assistència, suport i sosteniment. Les persones grans es consideren recursos
per a les famílies i les comunitats. Els joves senten que se’ls valora perquè
poden ser un recurs per als grans i, d’aquesta manera, poden sentir que són
socialment eficaços.
2) Reciprocitat: persones de totes les edats disposen d’oportunitats per donar
i rebre suport, per ensenyar i aprendre. Els grups etaris depenen els uns dels
altres per rebre suport.
3) Vàlua individual: tots els individus, independentment de la seva edat, raçaètnia, sexe o altres variables, mereixen ser respectats i cuidats, tenen dret a
un accés igualitari als recursos comunitaris i són capaços de contribuir a la
comunitat, d’una manera o d’una altra.
4) Diversitat: es fan esforços per promoure l’entesa entre els diversos grups,
la qual cosa fomenta el reconeixement de les prioritats comunes i els recursos
sense explotar.
5) Inclusió: les polítiques i els programes es dissenyen per servir tots els
membres de la comunitat, amb el benentès que les millores de la qualitat
de vida de la comunitat en el seu conjunt beneficiaran la majoria dels seus
membres.
6) Igualtat: la imparcialitat es reflecteix en totes les polítiques i serveis. Els
defensors dels joves i dels grans no s’enfronten els uns amb els altres a causa
dels limitats recursos, sinó que treballen plegats com a aliats en el desenvolupament de polítiques i serveis mútuament beneficiosos.
7) Connectivitat social: les relacions socials construeixen i estrenyen les xarxes socials que proporcionen suport a tots els grups etaris. Les xarxes formals
fomenten les oportunitats d’establir connexions entre les edats i les cultures i,
d’aquesta manera, construir un sentiment de comunitat compartit.
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Passem ara a exposar, per finalitzar aquest epígraf, els cinc elements centrals
de les Comunitats per a Totes les Edats:
1) Un repertori accessible de serveis socials i de salut que donen suport als
individus i a les famílies durant tot el cicle de vida.
Exemples:
• Hi ha un conjunt de serveis de suport als infants, joves i adults de totes
les edats i famílies en totes les etapes de la vida.
• Es proporciona assistència adequada per al desenvolupament a totes les
poblacions dependents.
• Se satisfan les necessitats bàsiques (allotjament, seguretat, alimentació i
transport) durant tot el cicle de vida.
• Hi ha serveis i programes sanitaris de prevenció i intervenció precoç disponibles per a tots els grups etaris.
• Hi ha una finestreta única en la qual es pot obtenir informació sobre els
serveis locals.
• S’ofereixen serveis integrats, a domicili, als cuidadors en totes les etapes
de la vida.
2) Oportunitats d’implicació cívica i d’aprenentatge durant tota la vida.
Exemples:
• Les escoles es fan servir com a centres per a l’aprenentatge al llarg de
tota la vida.
• Joves i grans participen en una gran varietat d’oportunitats per al servei
tant voluntari com remunerat.
• Hi ha una infraestructura sòlida per al reclutament, la capacitació,
l’assignació i el suport de les persones que participen en els serveis.
• Totes les edats participen en els esforços de planificació comunitària.
• Els programes de vigilància veïnal que potencien la seguretat pública
inclouen totes les edats.
• Hi ha acords entre comunitats i universitats per fomentar l’aprenentatge
durant tota la vida.
3) Diferents opcions d’allotjament i transport, assequibles i que responen a
les necessitats canviants.
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Exemples:
• La normativa urbanística permet els mòduls d’habitatge accessoris, els
habitatges tutelats i els compartits.(1)
• Els programes de modificació i reparació d’habitatges ajuden les persones a quedar-se a les seves llars.
• Hi ha sistemes de transport públic que permeten a la gent conservar la
seva independència.
• L’ús mixt dels terrenys, que autoritza en una mateixa parcel·la la coexistència d’habitatges amb qualsevol altre tipus d’ús de la terra, fomenta la
interacció social entre grups diversos.
• Es fan servir principis de disseny universals per garantir que els entorns i els
productes puguin ser utilitzats pel nombre més gran possible de persones.
4) Un entorn físic que fomenta un estil de vida sa i l’ús prudent dels recursos
naturals.
Exemples:
• Es creen camins de vianants que ajuden a gaudir de les zones verdes de
la ciutat i a dur-hi a terme activitats físiques.
• Els mercats de productes agropecuaris proporcionen aliments frescos als
residents.
• Els emplaçaments contaminants es netegen i es protegeixen els recursos
naturals.
• Els espais oberts (per exemple, parcs i jardins) es dissenyen per atreure
persones de totes les edats i capacitats.
• Els edificis i les zones industrials en desús es recuperen per a allotjaments, botigues i llocs de reunió comunitaris.
5) Polítiques, instal·lacions i espais públics que fomenten la interacció i la
interdependència entre generacions.
Exemples:
• Els llocs de treball, respectuosos amb la vida familiar, ofereixen permisos
per motius familiars, llocs de treball compartits, substitucions i guarderies.

(1) L’expresió mòdul d’habitatge accessori fa referència a un segon habitatge ubicat a dins o al costat de
l’habitatge principal d’una família, i que es lloga per tal d’obtenir una renda.
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• Els centres compartits (per exemple, centres per a la tercera edat en

escoles, centres d’aprenentatge multigeneracionals i centres d’assistència
de dia per a infants/adults) permeten a les generacions interactuar amb
naturalitat (el capítol VI del present estudi està dedicat monogràficament
a aquests centres).
• Es formen associacions intergeneracionals per donar suport a la seguretat
social i l’educació pública.
• Els autobusos escolars són utilitzats per la xarxa de serveis per a grans.
7.5. Un enfocament del cicle vital per a la creació de comunitat
CFAA no és només una visió que poden adoptar les comunitats, sinó també
un procés de creació de comunitat amb un enfocament del cicle vital explícit. Aquest model comporta una nova manera de pensar i interactuar per
als residents i les institucions-organitzacions. En comptes de centrar-se en
causes o poblacions específiques, fomenta un activisme basat en el lloc que
implica resoldre els problemes anant més enllà de les fronteres tradicionals
(Stafford, 2006). Les estratègies basades en el lloc fan referència als enfocaments destinats a millorar la qualitat de vida i el benestar d’un barri concret
o una altra zona limitada geogràficament, generalment mitjançant acords de
col·laboració entre els residents, les autoritats locals i les institucions.
El procés de Comunitats per a Totes les Edats és:
• Intencionat: se centra explícitament en estratègies que promouen la interacció i els sistemes (inter)etaris, capaços de respondre tant als individus
com a les famílies en totes les etapes de la vida.
• Es basa en els actius que té la comunitat: se centra especialment a saber

quins joves i quins grans es poden utilitzar com a recursos per satisfer les
necessitats de la comunitat; busca enfortir el pacte social.
• Integral: fomenta les estratègies de col·laboració entre els programes

sectorials específics per a cada edat i introdueix la perspectiva del cicle
vital en els programes i les polítiques. Implica els residents de la comunitat, les institucions i organitzacions locals i els legisladors.
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• Estratègic: identifica les tendències de la població, afavoreix el suport
entre generacions i sistemes i elimina les disputes entre els defensors de
la joventut i dels grans en referència als recursos limitats.

Per transformar els barris o les comunitats cal dur a terme canvis en les normes, els valors, les estructures, els serveis i les polítiques. Si les normes i els
valors no fomenten la responsabilitat compartida de tenir cura dels membres
més joves i grans de la comunitat és probable que els esforços per estendre
els serveis d’ajuda de la comunitat als residents vulnerables no tinguin èxit. Si
estructures com les escoles i els complexos d’habitatges estan segregades per
edats és probable que no es produeixi interacció (trans)etària i aprenentatge
mutu. Si les polítiques inhibeixen l’ús compartit dels recursos o fomenten la
competició en lloc de la col·laboració, el potencial per crear un canvi sistèmic
durador és limitat. En aquesta idea, la importància del paper que juguen els
joves i les persones grans com a recursos mutus i com a recursos per a la seva
comunitat és un element central.
El procés CFAA comença reunint les principals parts interessades, és a dir,
organitzacions que representen els diferents sectors (per exemple, envelliment, educació, biblioteques, grups sobre el medi ambient, serveis familiars,
primera infància, grups religiosos, associacions veïnals), legisladors i residents de totes les edats, per identificar les inquietuds comunes i desenvolupar
estratègies que beneficiïn múltiples generacions i respectin els límits dels nostres recursos ambientals i financers. Aquest procés implica integrar les qüestions sobre l’envelliment en el context d’altres plans i iniciatives que afecten
tota la comunitat. Les estratègies se centren en les tres dimensions principals
d’una comunitat: la infraestructura física (carrers, allotjament, transport,
ús de la terra), els recursos institucionals (organismes i organitzacions que
s’ocupen de les necessitats de la comunitat) i l’organització social (valors,
normes i patrons de comportament existents en una comunitat que influeixen
en com interactuen els seus membres). Les comunitats poden fer servir diverses vies per aconseguir els resultats a llarg termini del procés CFAA:
• Potenciar un benestar més gran per als infants, joves, persones grans i

famílies.
• Dotar-se de sistemes més integrals i capaços de donar suport a tots els

grups d’edat.
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• Procurar una interdependència més gran entre les generacions i les xar-

xes socials més àmplies.
7.6. Comunitats per a Totes les Edats en la pràctica
Per il·lustrar les idees ja exposades sobre les CFAA, explicarem un exemple
concret, desenvolupat a Arizona, que ens pot donar les claus de com les CFAA
s’adapten a les diferents peculiaritats de les comunitats en què s’implementen
i quins són els seus principals resultats.
El 2003, en col·laboració amb l’Arizona Community Foundation, es va llançar
la iniciativa Comunitats per a Totes les Edats en emplaçaments urbans i rurals
d’Arizona, als Estats Units. Aquesta iniciativa va constar de tres fases:
• Fase 1: conscienciació pública. Es van efectuar tallers arreu de l’Estat

amb l’objectiu d’educar el públic sobre la importància de connectar les
generacions per satisfer les necessitats de la comunitat. Es van sol·licitar
les seves propostes a les comunitats interessades a comprometre’s en el
procés durant tres anys.
• Fase 2: avaluació i planificació. Diversos equips de CFAA de nou

comunitats diferents van dur a terme avaluacions de la seva comunitat, van identificar les qüestions que inquietaven totes les generacions
(per exemple, l’allotjament, el transport, els serveis de suport i salut, la
seguretat pública o la planificació de l’ús de la terra) i van desenvolupar
una visió comuna i un pla d’acció per solucionar aquests problemes des
d’una perspectiva multigeneracional.
• Fase 3: implementació. Durant els tres darrers anys, sis equips de CFAA

han implementat diverses estratègies multigeneracionals centrades en
qüestions prioritàries. Aquestes estratègies es basen en els recursos
col·lectius de les parts interessades i promouen l’ús compartit d’aquests
recursos. Entre les estratègies generals utilitzades, s’hi incloïen iniciatives
relacionades amb l’organització comunitària, amb les associacions intersectorials o amb la transformació de l’espai físic per fomentar la interacció
i la conscienciació pública.
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Tot i que les estratègies específiques varien en funció del lloc, s’han identificat les similituds següents entre elles:
• La creació d’instruments de comunicació (per exemple, butlletins i

converses comunitàries) per augmentar el coneixement dels serveis i les
oportunitats i destacar històries sobre residents de la comunitat.
• L’ús de l’art per fomentar l’entesa entre edats i cultures.
• El desenvolupament de centres d’aprenentatge multigeneracionals que es

fan servir com a punt central per a les activitats intergeneracionals.
• L’apoderament, la capacitació de residents de la comunitat per exercir

funcions de lideratge.
• La planificació de celebracions a la comunitat que permeten reduir

l’aïllament i augmentar l’orgull comunitari.
• Activitats dissenyades per unir les generacions i millorar l’entorn.

Actualment s’està duent a terme un procés de documentació de l’experiència
d’Arizona. S’estan avaluant els resultats des del punt de vista dels individus,
de les organitzacions i de les comunitats. Les dades preliminars indiquen
que s’han produït canvis en les actituds i els comportaments dels individus,
en l’enfocament i en les pràctiques de les organitzacions i en les normes de
la comunitat. Entre els resultats del procés, en els residents es percep: un
sentiment de poder més gran, més implicació en els esforços per millorar la
comunitat, una interacció més gran entre les edats i les cultures i una utilització més intensiva dels serveis. Entre els resultats de les organitzacions es
pot esmentar una col·laboració més gran al voltant dels problemes, més conscienciació i utilització dels enfocaments intergeneracionals i una interacció
més gran entre els proveïdors de serveis i els residents. Entre els resultats de
les comunitats s’ha detectat una superior entesa i interacció entre les cultures i les edats, uns entorns físics millorats i un sentiment més gran d’orgull
comunitari.
Una anàlisi més detallada de dues comunitats d’Arizona molt diferents entre
si ens ajudarà a entendre millor l’impacte de la iniciativa CFAA.
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L’experiència de Concho

Concho és una petita comunitat rural, ubicada al nord-oest d’Arizona. Aproximadament un terç de la seva població està formada per persones grans, un
altre terç per infants i joves i un altre terç per persones d’entre 20 i 50 anys.
Concho no disposa de serveis de transport ni de serveis de menjar a domicili per a persones grans, ni d’un centre per a la tercera edat. Els programes
d’estiu organitzats i els programes extraescolars per a joves són limitats.
Això no obstant, entre els actius de Concho, s’hi inclou un grup de ciutadans compromesos, una gran comunitat d’artesans, una comunitat de jubilats
als afores de la ciutat i un comtat que disposa d’un llac i un parc recreatiu.
Fa uns quants anys, un grup de residents de Concho es va associar per sol·licitar
una subvenció CFAA. Van identificar les següents qüestions que volien solucionar: serveis limitats per a totes les edats (especialment per als joves i les
persones grans), aïllament i carència d’un lloc de trobada per als residents i
oportunitats educatives i econòmiques limitades. Amb el suport de l’Arizona
Community Foundation i del comtat, l’equip de CFAA va poder crear un centre comunitari multigeneracional que ofereix classes i programes per a totes
les edats, coordina les oportunitats de voluntariat i organitza esdeveniments
per a tota la comunitat. L’equip de CFAA publica també un butlletí que s’envia
a totes les llars de Concho i està col·laborant amb múltiples organismes per
transformar el llac i el parc en animats espais públics que fomentin la interacció intergeneracional.
L’experiència de South Central Phoenix

South Central Phoenix és una zona de dues milles propera al centre de
Phoenix, la població de la qual és principalment hispana. Es tracta d’una zona
problemàtica, amb un alt índex delictiu. Malgrat que disposa de nombrosos
organismes de serveis socials, la majoria dels residents no els coneixen o no
els aprofiten. En un intent de solucionar els problemes de seguretat pública
i d’augmentar l’ús dels serveis, la Phoenix Revitalization Corporation es va
associar amb diversos organismes locals de suport a joves i persones grans
amb l’objectiu de desenvolupar un projecte del tipus CFAA. El component
principal d’aquesta iniciativa és la Intergenerational Leadership Academy,
una acadèmia de lideratge intergeneracional. Els tallers de lideratge, que es
duen a terme en zones d’habitatges per a persones amb ingressos baixos,
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s’han dissenyat amb l’objectiu de desenvolupar les habilitats de la vida diària,
millorar l’autoestima i augmentar la capacitat dels residents de qualsevol edat
per gestionar qüestions comunitàries. També es publica un butlletí bimestral
en espanyol i en anglès per informar els residents sobre els serveis i les oportunitats de la zona. Els graduats en aquestes acadèmies han assumit una gran
varietat de papers cívics i col·laboren junts de manera activa en la creació
d’una comunitat més segura i neta.
Les experiències d’Arizona, tant la de Concho com la de South Central
Phoenix, han permès extreure un seguit de lliçons, entre les quals s’inclouen
les següents:
• El procés CFAA és específic de cada comunitat i evoluciona amb el pas

del temps. Les comunitats accedeixen al procés per diferents vies, però
comparteixen la mateixa visió a llarg termini.
• L’avaluació de la comunitat és essencial. És important comprendre les

experiències viscudes per tots els grups etaris i identificar els recursos de
les organitzacions existents i les deficiències en els serveis.
• Tenint en compte les diferents veus dels membres de la comunitat es

faciliten tant la creació de confiança com el compromís amb el procés.
Aquesta creació de confiança requereix molt temps i esforç.
• És important reunir les parts interessades claus al voltant d’un motiu

comú. Cal que les qüestions tractades siguin considerades importants per
tots els participants.
• El desenvolupament i el manteniment d’un equip fort de residents i

representants de les organitzacions constitueix un desafiament però és
essencial per a l’èxit d’aquest enfocament.
7.7. Conclusió
La iniciativa CFAA és ara operativa a Arizona, Nova York i Maine. Hi ha plans
per afegir altres comunitats a Arizona i Nova Jersey. Això no obstant, per augmentar l’abast d’aquesta iniciativa, és necessari superar nombrosos obstacles,
entre els quals s’inclouen:
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• Interessos personals: l’avanç cap a una societat amb una integració etària

més gran es pot considerar perillós per als interessos personals de diversos
grups d’edat o per a les organitzacions que els representen. Determinats
grups etaris poden pensar que l’ús compartit dels recursos implica que
estan perdent terreny i diners.
• Línies de finançament segmentades: les línies de finançament segmenta-

des per edats a escala local, estatal i federal accentuen la fragmentació i la
duplicació dels serveis. Sovint no és senzill incloure programes intergeneracionals en iniciatives per a joves o persones grans existents i/o trobar
el finançament necessari per implementar un enfocament del cicle vital de
la prestació de serveis.
• Manca de diàleg entre els sistemes: hi ha pocs instruments perquè els

diferents grups etaris o les organitzacions que els representen s’uneixin
i analitzin la posada en marxa d’un programa comú. Per això, sovint es
competeix pels escassos recursos, en comptes de coordinar els esforços
per crear iniciatives integrals que donin suport als individus i a les famílies
durant tot el seu temps de vida.
• Diferències a i entre les cohorts: als Estats Units, hi conviuen cohorts

que reflecteixen valors, ideals i creences diferents sobre quines són les
seves funcions i responsabilitats pel que fa a la família, la comunitat i
la societat. Cal disposar d’oportunitats estructurades per a la interacció
en i entre aquestes cohorts si es vol fomentar l’entesa mútua i evitar els
conflictes.
• Planificació de l’ús del terreny: les comunitats segreguen les persones

per ingressos, allotjament i transport. El sector privat construeix habitatges
per a la gent benestant, mentre que el Govern proporciona un nombre cada
vegada més petit de cases per a persones grans, pobres i discapacitades.
• Barreres actitudinals: la limitada interacció entre grups d’edat i els

estereotips relacionats amb l’edat han donat lloc a la discriminació per
l’edat dominant que, sovint, dissuadeix els individus i les organitzacions de recórrer a altres grups d’edat. També influeixen en la prestació
d’atencions, qüestions més complexes, com el racisme institucionalitzat i
les qüestions de gènere.
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• Diversitat: no és possible adoptar un enfocament únic per a la promoció
de Comunitats per a Totes les Edats. En conseqüència, caldrà utilitzar
diverses estratègies a l’hora de donar a conèixer aquestes Comunitats a
poblacions específiques i d’implementar programes que siguin culturalment adequats.
• Normatives que dificulten l’ús compartit dels recursos: hi ha nombroses

lleis i polítiques a escala local, estatal i federal que no fomenten l’ús compartit dels recursos i/o la prestació de serveis durant tot el cicle de vida.
Molts programes estableixen requisits d’edat per accedir a serveis i ajudes
socials específics.
Malgrat tots aquests obstacles, Comunitats per a Totes les Edats és un model
pràctic i que funciona de cara a la creació de comunitats multigeneracionals.
Anima els qui treballen en la pràctica, investigadors i legisladors a anar més
enllà d’un enfocament restringit al voltant de l’edat i a idear estratègies i
potenciar estructures que millorin la qualitat de vida de tots els grups etaris,
per tal d’anar-nos acostant, d’aquesta manera, no pas a Comunitats per a
Totes les Edats sinó a aquella societat per a totes les edats imaginada per
Nacions Unides.
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VIII. La professionalització
del treball intergeneracional
Juan Sáez (Universitat de Múrcia)

8.1. Introducció
Com s’ha pogut comprovar en capítols anteriors, els programes intergeneracionals són cada vegada més nombrosos i, al mateix temps, d’una gran diversitat. A causa, en part, d’aquesta diversitat, els professionals que hi participen
són també molt variats pel que fa a formació i maneres de fer. Això fa que ens
plantegem la qüestió de la professionalització en el camp intergeneracional,
que serà l’objecte del present capítol.
Pretenem, en primer lloc, aportar una reflexió sobre la necessitat de professionalitzar aquest àmbit i distingir-lo d’altres pràctiques i accions socials que
ja disposen de professionals reconeguts, i plantejarem sota quins supòsits caldria dur a terme aquest procés. En segon lloc, comentarem algunes de les
competències que ha de tenir el professional de l’activitat intergeneracional
i de quina manera hauria de ser capacitat en aquestes. Es tracta, en suma, de
plantejar quin és el professional més adient i preparat per fomentar, dissenyar
i implementar programes intergeneracionals de manera que aportin als seus
participants els màxims beneficis possibles.
8.2. Estat actual de la qüestió
Si es fa un balanç quantitatiu de la participació dels professionals dels programes intergeneracionals duts a terme tant al nostre país com internacionalment, es pot comprovar el nombre ampli d’especialistes que col·laboren en el
seu disseny, implementació, promoció i avaluació. Però, en primer lloc, amb
prou feines hi ha estudis sobre la intervenció dels professionals en aquests
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programes intergeneracionals i, en segon lloc, encara són menys nombrosos
els treballs relacionats amb una figura professional particular vinculada específicament al treball intergeneracional.
Sabem, en el primer cas, que tota una variada gamma de professionals, d’acord
amb els supòsits, continguts, objectius i èxits dels programes intergeneracionals, són convocats a aportar els seus coneixements i estratègies als seus respectius desenvolupaments. Tal com posa de manifest la revisió de la literatura
especialitzada, el nombre de professionals és tan ampli com la diversitat de
les seves contribucions. I tenim certa informació sobre què opinen respecte al
programa intergeneracional al qual han contribuït per les avaluacions que els
conductors dels programes efectuen per valorar-ne els èxits.
MacCallum et al. (2006) van fer servir, per al cas d’Austràlia, el grup de
discussió i les entrevistes per obtenir coneixement sobre els programes intergeneracionals que van examinar a través de l’opinió-percepció de coordinadors d’uns quants d’aquests programes, entre els quals hi havia investigadors,
professors, músics, historiadors, treballadors socials, gestors de l’administració, educadors, psicòlegs i directors d’escola. Un treball similar és el que
està efectuant a escala nacional l’equip d’investigació, coordinat per Mariano
Sánchez, que duu a terme el projecte INTERGEN: Descripción, análisis y
valoración de los programas intergeneracionales en España (2006-2007), en
el qual, a més d’escoltar grans, joves i infants que participen en programes
intergeneracionals, s’obté informació d’aquells professionals que poden contribuir amb la seva opinió a construir una avaluació més sòlida d’aquests
programes intergeneracionals, i a tenir una visió més completa dels efectes
que les accions d’aquests agents, els professionals entrevistats, tenen sobre els
seus respectius i particulars compromisos amb els programes.
També es poden esmentar els treballs de Perlstein i Bliss (1994) i Osborne i
Bullock (2000), els quals mostren el seu interès –encara que no siguin estudis
centrats en el professionalisme d’alguna de les figures professionals vinculades a la intergeneracionalitat– a fer palesa la inexcusable col·laboració de
diferents actors, des dels seus respectius camps d’intervenció, en el disseny,
planificació i desenvolupament d’un bon nombre de programes intergeneracionals (vegeu a MacCallum et al., 2006).
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Però les anàlisis més acurades i més sistematitzades que coneixem sobre el
«treball intergeneracional professional» són la de Rosebrook i Larkin (2003),
i la de Sánchez, Larkin i Sáez (2004). Val la pena que ens aturem en els punts
que, en relació amb el nostre tema, aborden cadascun d’aquests dos textos,
sobretot pensant en el tipus d’aportació que, en contrastar-los, poden fer al
nostre plantejament i enfocament.
La visió de Rosebrook i Larkin sobre l’especialista
intergeneracional

Aquestes dues autores nord-americanes formulen un seguit d’«orientacions
per al treball intergeneracional professional», en les quals aposten decisivament per l’especialista intergeneracional, un professional que posa en joc
competències i capacitats. Aquestes autores elaboren un perfil de l’especialista que obeeix a una sèrie de principis, dels quals es deriven capacitats que
hauria de desenvolupar.
En primer lloc, l’especialista intergeneracional es basa en coneixements procedents fonamentalment de l’àrea dels estudis del desenvolupament humà
en el cicle vital, i els utilitza per planificar i executar programes efectius que
reuneixin persones joves i grans per al seu mutu benefici. D’aquest principi
se’n deriven capacitats com les següents:
• Identificar necessitats semblants i diferents de desenvolupament que

tenen els joves i els grans.
• Fer servir el coneixement de com les persones aprenen en diferents etapes de la seva vida per planificar activitats intergeneracionals des d’una
perspectiva interactiva i que acomodi diferents estils d’aprenentatge.
• Dissenyar accions intergeneracionals que estimulin el cervell mitjançant

exercici físic, interacció social i activitats cognitives apropiades.
• Reconèixer la necessitat que tenen tots els grups d’edat de sentir-se
inclosos, cuidats i segurs.
• Comprendre la importància de qüestions com ara l’amistat, el joc, l’auto-

estima, l’autonomia, la pèrdua i el dol, tal com es produeixen en diferents
moments de la vida.
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• Reconèixer senyals dels problemes més típics que se’ls poden presentar
als grans i als joves, de manera que pugui orientar aquestes persones i
adreçar-les a tercers.

Un segon principi d’actuació d’aquests professionals es refereix a la necessitat de potenciar el desenvolupament de les relacions intergeneracionals
utilitzant de manera efectiva la comunicació. D’això se’n deriven capacitats
com:
• Comprendre les diferències i capacitats de desenvolupament de joves i

de grans en el seu vessant social, lingüístic, cultural, emocional, espiritual
i físic.
• Crear un entorn que promogui la interacció intergeneracional i minimitzi

les barreres causades per discapacitats físiques o diferències culturals o
relacionades amb l’experiència de vida.
• Fer servir un llenguatge adequat per fomentar les interaccions informals
i planejades entre els participants de diferents edats.
• Transmetre a cada participant en el programa un interès positiu.
• Actuar d’una manera empàtica i sensible en resposta a la singularitat dels

seus col·legues i dels participants i les seves famílies.
Aquests professionals han de ser capaços també d’entendre i demostrar un
compromís respecte a la col·laboració i al treball en associació amb altres
persones i entitats, de la qual cosa es deriven capacitats com:
• Reconèixer els beneficis tant de compartir experiències entre institucions

com de la formació professional.
• Defensar els beneficis dels programes intergeneracionals i educar els

seus col·legues sobre la seva importància.
• Preparar tasques, horaris i pressupostos que recolzin els objectius de les
organitzacions implicades i reflecteixin un ús equitatiu dels recursos que
aporta cadascuna de les entitats col·laboradores.
• Organitzar la formació de manera que el personal aprengui entre si estra-

tègies per gestionar els comportaments problemàtics dels participants
grans i joves.
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• Servir-se de les innovacions tecnològiques per facilitar i gestionar la

comunicació i la col·laboració entre institucions.
• Complir amb les exigències ètiques i de respecte necessàries.

En quart lloc, els professionals que participen en programes intergeneracionals han de saber integrar per al desenvolupament d’aquests programes coneixements procedents de diversos camps rellevants, com són entre d’altres la
psicologia, la sociologia, la història o la pedagogia. D’això se’n dedueix que
han de disposar de capacitats com les següents:
• Demostrar que coneix els fonaments històrics, culturals i socials dels

programes intergeneracionals, així com els models que, amb el pas del
temps, han demostrat ser més reeixits.
• Reconèixer com les experiències culturals de cada generació donen for-

ma de manera diferent als valors i perspectives tant dels joves com dels
grans participants en el programa, la qual cosa permet un intercanvi de
punts de vista.
• Aplicar continguts rellevants de disciplines acadèmiques per desenvolu-

par activitats intergeneracionals efectives.
• Estudiar metodologies tradicionals i innovadores que ajudin a abordar

problemes intergeneracionals a escala comunitària, social o global.
• Dur a terme investigació-acció per desenvolupar el camp dels estudis
intergeneracionals.
• Formular objectius generals dels programes intergeneracionals que

reflecteixin una perspectiva interdisciplinària sobre com cada generació
ha de contribuir al benestar de les altres.
• Utilitzar materials apropiats des del punt de vista del desenvolupament

a fi de propiciar activitats que promoguin interaccions intergeneracionals
reeixides.
El cinquè principi d’actuació que, segons Rosebrook i Larkin, aquests professionals posen en joc és l’ús de tècniques d’avaluació adients i adaptades dels
camps de l’educació i de les ciències socials, a fi d’informar sobre la marxa i
els èxits del programa en grups i contextos diversos. En aquest sentit, han de
demostrar les capacitats següents:
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• Estar familiaritzat i aplicar estratègies de valoració dels resultats del programa.
• Ser conscient del context comunitari en què els programes funcionen, de

manera que les polítiques socials més àmplies i els recursos disponibles estiguin d’acord amb els objectius generals i els resultats intergeneracionals.
• Coordinar, per al benefici de tots, l’intercanvi d’informació sobre la
recollida de dades i l’anàlisi entre les entitats col·laboradores.
• Tenir en compte els participants, les seves famílies i el personal tècnic

en el procés de planificació i avaluació.
• Fer servir un enfocament interdisciplinari per aprofitar la investigació i

les teories actuals amb vista a millorar les pràctiques intergeneracionals.
Finalment, l’especialista intergeneracional és un professional reflexiu, comprensiu i afectuós, que té com a propòsit fonamental posar en contacte joves i
grans per al seu mutu benefici, la qual cosa implica capacitats com:
• Facilitar aparellaments d’infants, joves i grans que puguin ser compa-

tibles i ajudin a construir una relació basada en interessos, necessitats i
fites compartits a través d’un programa intergeneracional.
• Dissenyar estils interactius eficaços per a tots els grups d’edat.
• Implicar-se amb regularitat en un procés d’autoreflexió que l’ajudi a

créixer com a professional intergeneracional.
• Interessar-se per conèixer l’opinió d’altres col·legues a fi de promoure

el pensament crític i la resolució de problemes.
• Servir de guia als nous professionals que entren en el camp dels estudis
intergeneracionals.
• Promoure una comunicació positiva entre els diferents grups que par-

ticipin en el treball intergeneracional i ajudar a explicar la importància
d’aquest camp al públic general.
• Contribuir al desenvolupament de la professió a través de presentacions en congressos, realització d’investigacions i disseminació dels
resultats, redacció de textos per publicar i llançament de xarxes a escala
local, nacional i internacional.
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En definitiva, l’especialista intergeneracional, segons aquest enfocament, és
el professional que mobilitza tota aquesta sèrie de recursos, estratègies i habilitats amb la intenció que tingui lloc, tant en el disseny com en l’execució,
la trobada d’infants, joves i grans, a fi d’assolir aquells objectius prèviament
formulats i satisfer les seves necessitats personals, culturals, sanitàries o econòmiques.
Si s’analitza amb deteniment aquesta proposta de principis d’actuació i capacitats associades, ens adonem que es tracta de la versió clàssica, i d’altra banda
predominant, de les professions socials i les seves tradicionals competències.
Aquesta formulació del perfil professional que té o ha de tenir l’especialista
intergeneracional, segons el parer de Rosebrook i Larkin (2003), presenta
una gran virtut però, al nostre entendre, també una dificultat. La virtut és que
va associada a un seguit de trets i característiques, de funcions i tasques que
comparteix amb qualsevol altra professió social. Entre d’altres, identificardiagnosticar necessitats, planificar, intervenir, proposar alternatives, utilitzar
certs recursos i estratègies, afavorir l’ús de les metodologies més adequades o
avaluar, és a dir, totes aquelles responsabilitats i competències que són comunes a qualsevol professió social i que estan orientades al coneixement de la
persona jove o gran i dels seus problemes. Falta definir, i Larkin i Rosebrook
no ho aborden, el que té de propi i específic l’especialista intergeneracional,
el professional del qual parlen.
Això no obstant, el que hem qualificat de virtut, paradoxalment –heus aquí
la dificultat–, impedeix visualitzar l’emergència, la configuració i les competències d’un perfil del professional que específicament treballi la intergeneracionalitat. D’acord amb el plantejament de Rosebrook i Larkin, qualsevol
professional de l’àmbit social, la salut, l’economia, etc., podria autoanomenar-se especialista intergeneracional en la mesura que la seva feina en programes intergeneracionals fos reconeguda i explícita. I és evident que les
col·laboracions de tots aquests professionals són necessàries per a la materialització d’aquests programes; de fet, compartim amb Manière, Aubert, Mourey i Outata (2005) el supòsit i la defensa d’una interprofessionalitat potent
en el camp dels grans, en les seves diferents dimensions i activitats.
Això no obstant, la qüestió que es planteja és si, a l’hora de pensar en el professional de la intergeneració, necessitem pensar en un professional diferent
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(de la psicologia, de la política, de l’àmbit social, de l’educació, de l’economia o de la salut), expert no en el subjecte, sinó en les relacions, en la mesura
que la intergeneracionalitat implica la interacció i la trobada de subjectes de
diverses generacions. És a dir, si podem concebre el professional intergeneracional de manera diferent respecte a d’altres ja reconeguts, com aquell que
s’ocupa del que passa entre dos o més subjectes de diferents generacions i
dels efectes que, amb motiu de l’activitat conjunta, es provoquen en cadascun
d’ells com a individus autònoms.
Des del nostre punt de vista, el professional de la intergeneracionalitat té
davant seu, pel que fa a allò que és evident, la clau per al seu reconeixement
com a tal professional diferenciat: centrar-se en les relacions que mantenen
els participants en els programes. Per això passem a parlar del concepte d’intergeneració.
8.3. Construcció del perfil professional i intergeneracional
Un professional de la intergeneracionalitat no pot resumir les seves funcions
i competències en la feina de posar en contacte persones de diferents edats i
que sigui aquest el criteri que dirimeixi el tipus d’interacció que hi haurà entre
elles. L’edat no diu res d’una persona, llevat del temps que ja ha viscut (Jullien,
2005). Per a les ciències de la salut o les jurídiques, per esmentar només dos
exemples, l’edat ha estat, respectivament, un indicador de processos de declivi
o d’obertura a segons quins drets. En el terreny de les ciències socials, la discriminació per l’edat és un enfocament pertorbador que determina polítiques
i estratègies que tenen el perill de segregar en comptes d’integrar. De manera
semblant, les generacions no es defineixen per l’edat sinó per l’època en què
van viure; si volem saber coses sobre les generacions, hem de recórrer a estudiar les condicions i el context en què han viscut.
Per això és poc útil emfatitzar l’edat dels individus que, suposadament, i pel fet
de cobrir una mateixa etapa temporal, han de compartir certs valors, actituds
i creences. L’edat dels qui participen en un programa intergeneracional, cal
donar-la per descomptada; el que interessa de la relació entre generacions és
allò que, pel fet de tenir aquesta edat (biografia, experiència, cultura, valors,
però sobretot desitjos, motivacions i interessos), les persones intercanvien,
consensuen objectius comuns, de manera explícita o implícita, perquè ho deci-
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deixen així (més comú en el cas de les persones grans) o per derivació adulta
(és el cas d’uns pares que donen permís perquè els seus fills participin en un
programa intergeneracional). Les variables i els elements que entren en joc en
un programa intergeneracional són molts i no és l’edat la que els determina.
Això és una cosa que un professional que treballi en el terreny dels programes
intergeneracionals hauria de tenir ben clara.
La intergeneracionalitat com un continu vital

Qui ens ha fet pensar més en aquest concepte, al qual ha donat una interpretació més que coherent i rellevant, ha estat Vercauteren (1999). Les seves
reflexions sobre com els professionals de les ciències socials encaren el tema
de les relacions entre generacions ens permeten plantejar dues idees.
La primera idea aborda el fet que les professions socials (educadors, psicòlegs, treballadors socials, economistes, antropòlegs, demògrafs, gerontòlegs
o politòlegs, entre d’altres) es basen avui, sobretot, en disciplines, i aquestes
són camps de coneixement fragmentats que imposen la seva hegemonia els
uns sobre els altres sense cap interrelació (Becher, 2001). Aquestes disciplines miren de diagnosticar i donar raó de ser d’un individu, d’un subjecte,
que actua i es mou en un medi social ple d’estereotips generacionals que
classifiquen i categoritzen la vida per problemes, per fases, per edats, o per
qualsevol altre criteri. Aquests professionals han determinat i sostingut una
visió estereotipada dels problemes socials i una estandardització mecànica de
les respostes a aquests, fins al punt que la majoria de les seves intervencions
i pràctiques socials estan orquestrades per problemes, són planificades per
resoldre el problema que té el subjecte, sigui aquest individual o col·lectiu
(Castel, 1989, 1997). Aquesta lògica disciplinària ha anat configurant i conformant la formació de professionals capacitats en el domini de categories, de
representacions, d’identitats vinculades a problemes. Al professional intergeneracional li podria passar el mateix: que la seva existència es justifiqui pel fet
que ha de diagnosticar, intervenir, supervisar o controlar amb eficàcia els problemes d’infants, joves, adults o persones grans. Aquesta manera d’entendre
la feina dels qui són al capdavant d’un programa intergeneracional és perillós,
ja que al final podríem arribar a pensar que el problema són els infants, els
joves, els adults o les mateixes persones grans.
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Si analitzem detingudament propostes de treball intergeneracional, n’hi ha un
bon nombre que estan impregnades d’una certa terminologia clínica: diagnòstic, intervenció, supervisió, control, eficàcia, etc., i que s’orienten més a
un subjecte, a una persona o a un grup (per exemple, la persona gran o les
persones grans i els seus problemes) que no pas a les relacions entre les persones i al que s’esdevé durant i després de la trobada intergeneracional. Això
no obstant, des de la nostra perspectiva, apostem perquè el que distingeixi el
professional intergeneracional sigui la seva atenció a les relacions i no pas als
subjectes en tant que individus.
La segona idea que ens han suggerit els treballs de Vercauteren i que volem
plantejar és la següent: el terme intergeneració remet a una lògica de la vida
com un continu que és oposada a aquesta fragmentació personal i social que
ha anat dominant les nostres societats a partir de l’era industrial i que ofereix
una imatge de la vida com un procés tancat que es divideix en tres fases:
formació, treball i jubilació. Segons aquesta imatge, que ha prevalgut i encara preval en molts àmbits, cada edat està exageradament especialitzada (els
infants i els joves s’han de formar, els adults han de treballar i les persones
grans s’han de jubilar).
Aquesta forma de concebre la vida, per etapes tancades, ha donat lloc, de
manera conscient i inconscient, als conflictes intergeneracionals més diversos
i a un altre tipus de conseqüències que segreguen i desvinculen les persones.
La discriminació per l’edat que acompanya aquest plantejament discontinuista perjudica les persones de més edat i d’altres de més joves. El professional
format en aquesta lògica entén la intergeneració com una simple interacció
de dues generacions i no ha copsat la cultura de l’arc vital que hi ha darrere
la intergeneracionalitat (Vercauteren, 1995).
La lògica intergeneracional que creiem que ha d’adoptar el professional dels
programes intergeneracionals és la lògica del continu vital, no pas la discriminatòria envers les persones grans i discontinuista que acabem de descriure. Aquesta postura exigeix pensar en un professional diferent, capacitat per
dissenyar, patrocinar, promoure i valorar la relació en la qual es trobaran els
subjectes. Un professional de la relació d’aquest tipus, si bé entendrà les primeres trobades entre persones de diferents generacions com a esdeveniments
inicials que requereixen animació, tindrà com a veritable feina no pas dur a
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terme programes concrets sinó la promoció d’una cultura intergeneracional
–pensant en una societat per a totes les edats.
Les professions davant la intergeneracionalitat

Aquesta divisió implícita, no sempre argumentada, entre professions i professionals orientats pels subjectes (amb problemes) o professionals interessats
per les relacions, ens sembla que és molt productiva per analitzar el present
i el futur d’aquesta figura professional que és l’especialista intergeneracional.
Per això, i tan sols amb finalitats analítiques, evidentment, proposem distingir
entre:
a) Aquells professionals que actuen en la intergeneracionalitat orientats per
les edats, etapes i problemes (on les generacions, encara que es mesurin en
clau temporal, són diferents i plurals) i mantenint una concepció fragmentària, no contínua. Els programes intergeneracionals conduïts, orientats i
coordinats per un professional instal·lat en aquesta lògica no solen passar
del fet anecdòtic d’ajuntar diverses experiències particulars, de manera
que no aconsegueixen la veritable sistematització ni tot el potencial de les
pràctiques intergeneracionals.
b) D’altra banda, hi ha aquells altres professionals que, més enllà d’edats,
etapes i problemes, conceben que la seva feina consisteix a contribuir a
la construcció d’una «nova cultura comunitària de l’envelliment o una
nova cultura intergeneracional». Això significa pensar més des de la vida
i menys des de les representacions. Aquest segon tipus de professionals
manté una concepció diferent del concepte d’intergeneració. Així, Nancy
(2006) afirma que són les relacions les que configuren i construeixen el
subjecte i no a l’inrevés. La veritable naturalesa de l’ésser humà és l’amb
i l’entre que es materialitza en les relacions, i no pas en el subjecte aïllat,
dividit i fragmentat per etiquetes, problemes i edats i, per tant, tancat i
clausurat en si mateix.
Des d’aquesta segona perspectiva, la intergeneració apareix així com a fonament dels programes intergeneracionals, però també com l’àmbit d’intervenció
sobre el qual el professional de la relació construeix o anirà construint el perfil
de la seva professió. En darrer terme, el professional de la pràctica intergeneracional actua pensant en les relacions (i en el creixement relacional), tot bus-
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cant la implicació (no provocada ni artificial) en la trobada intergeneracional.
Aquest professional posa o ha de posar en joc una sèrie de competències que
materialitzin l’aprenentatge, el suport i l’afecció (allò que afecta els subjectes
en la relació, com els estils, les percepcions, els gestos, les mirades, els fluxos
o els cossos). Aquestes competències serien interpretades com aquells recursos (cognicions, sentiments o percepcions) que es mobilitzen en determinades
precondicions metodològiques que ell, el professional intergeneracional, ha de
preparar a l’hora de posar en marxa un programa intergeneracional. Tot seguit
esmentem alguns d’aquests recursos:
• Un escenari o territori concret on es produeixin canvis en les relacions.
• Una modificació del temps adaptada als ritmes dels participants (on cap

lentitud o discapacitat justifiqui l’exclusió de la participació).
• Un conjunt de metodologies, pràctiques i competències que facilitin
diferents estratègies d’intervenció, el treball en grup, la posada en comú
de diferents graus d’habilitat, modalitats d’acció diferents en relació a les
destreses i coneixements consolidats per l’experiència; i tot això amb la
finalitat de crear un clima en el qual l’especialista intergeneracional activi relacions, sigui mediador entre aquestes i faci realitat la trobada entre
generacions (la qual no és només una trobada d’edats), bo i formulant
objectius que ja se sap que no es poden predir ni quantificar totalment,
encara que sigui amb l’excusa de l’eficàcia i l’operativitat.

Des d’aquest punt de vista, els beneficis que grans i petits, joves i adults
obtinguin d’aquesta relació, d’aquesta pràctica intergeneracional, és un patrimoni que només a ells els correspon mesurar. El professional únicament ha
de facilitar i assegurar que tingui lloc la trobada. Aquesta és la tasca clau d’un
professional dels programes intergeneracionals.
8.4. La professió intergeneracional: per què, quan i com
Ja hem avançat més amunt que el treball de Sánchez, Larkin i Sáez (2004)
entrava de ple en la qüestió central del professionalisme contemporani.
Aquests autors van elaborar una llista de qüestions a fi de facilitar el debat
sobre el tema que aquí ens ocupa: l’especialista intergeneracional i el seu
possible procés professionalitzador. Una d’aquestes qüestions remet al per
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què interessar-se per la professionalització del camp intergeneracional i de les
seves activitats. Les respostes que proporcionen són les següents:
• Per generar debat sobre si el camp intergeneracional està preparat per ser

desenvolupat com a professió.
• Per discutir les estratègies potencials adoptades per promoure la profes-

sionalització del camp a través de la investigació i la formació dels futurs
professionals.
• Per produir una llista exhaustiva dels temes i preocupacions vinculats a

qualsevol procés de professionalització.
• Per aclarir les definicions, els temes relacionats i els models que altres

camps han utilitzat en la seva professionalització, de manera que els qui es
dediquen al treball intergeneracional estiguin informats i preparats, però
evitant analogismes automàtics amb allò que els ha passat a altres professions que només contribuiran a confondre la construcció del perfil del
professional intergeneracional.
• Per actualitzar la informació sobre els criteris, els coneixements i les

competències vinculats bàsicament al camp intergeneracional.
En segon lloc, Sánchez, Larkin i Sáez (2004) es pregunten també per què convé abordar la intergeneracionalitat des d’una lògica professional. Els beneficis són múltiples, i es refereixen a aspectes com els següents:
• Perquè el discurs del professionalisme s’està fent servir cada vegada més

en nombrosos contextos laborals i ocupacionals.
• Perquè hi ha veritables problemes per als quals la societat està reclamant

solucions que els programes intergeneracionals poden aportar.
• Perquè els professionals de la intergeneracionalitat volen guanyar més
control i poder en les seves activitats laborals, en els contextos socials,
culturals i econòmics on operen.
• Perquè el professionalisme de la intergeneracionalitat està sent requerit

des de dins, des dels mateixos grups professionals.
• Perquè necessitem facilitar canvis ocupacionals en les nostres institucions i organitzacions per tal de recrear-les amb perspectives més emergents
i transformadores.
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• Perquè és una manera de promoure una socialització ocupacional compartida i necessitada, a més d’anar construint una identitat professional
que doni raó de ser (com el metge de la salut, o l’educador de l’educació)
de la importància de la intergeneracionalitat i d’un professional expert en
aquesta.

El fet d’utilitzar, com proposen aquests autors, un model basat en l’estudi de
la professió vinculat a la intergeneracionalitat suposa:
• Anar de la professió (i del que fan els seus professionals) al camp teòric

i, per tant, seguir un camí invers al freqüentment dominant; evitar els usos
i abusos de la via que va de la teoria a la pràctica i proposar el contrari, és
a dir, anar de les pràctiques professionals intergeneracionals cap al camp
de coneixement;
• Construir el camp, per tant, també des de la professió: la qual cosa suposa estudiar els processos de professionalització de la pràctica intergeneracional i els seus professionals, sense caure en analogismes i assimilacions simples amb el que ha passat en altres professions, com acabem
d’apuntar.

Avui dia, i parlant en termes del camp professional, encara ens trobem en
l’etapa preprofessionalitzadora de l’especialista intergeneracional, als inicis
de la seva professionalització. Els especialistes intergeneracionals són un grup
ocupacional emergent, encara força inarticulat, que pretén aconseguir l’estatus de professió, intentant assumir la tasca de conduir i autoregular el procés
que condueix a aquest estatus. La seva consecució s’aconseguirà consensuant,
amb les institucions interessades en les professions i en la intergeneracionalitat, la formació inicial dels seus membres més joves, mentre desenvolupa la
seva vocació de servei a la comunitat, adquirint a través de la investigació un
determinat quadre de sabers que conformen el camp intergeneracional, donant
lloc a una certa cultura sistemàtica i competencial en relacions, autoregulada
per codis deontològics, amb la qual anirà responent a les situacions que se li
plantejaran en els àmbits d’intervenció i, finalment, desitjant ser recompensat
per la tasca i l’activitat desplegada (Sáez, 2004).
Així, en aquest sentit, ja hi ha alguns esdeveniments històrics que tenen a
veure amb els avanços de la professió. De fet, en el capítol II d’aquest llibre
s’han recopilat alguns d’aquests esdeveniments.
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L’impuls de la professionalització dels especialistes
en la intergeneracionalitat

Què hi ha de tot això, què s’ha aconseguit, almenys a Espanya, ara com ara,
en el cas dels professionals de la intergeneracionalitat? A continuació oferim
una breu relació d’algunes de les tasques que caldrà afrontar:
• Identificar, analitzar i avaluar la presència i actuació del professional
especialitzat en la pràctica intergeneracional, a Espanya: les seves competències (les compartides amb altres professionals i les pròpies o específiques), estratègies i pràctiques en el treball intergeneracional.
• Donar suport al desenvolupament i la millora del camp intergeneracional

a Espanya mitjançant la identificació, caracterització, formació i capacitació d’aquests professionals emergents, competents en intergeneració,
de manera que les pràctiques on s’impliquen –eix central dels programes intergeneracionals– promoguin i multipliquin els seus èxits polítics,
socials, culturals, educatius i personals.
• Estudiar tot un seguit de programes intergeneracionals actualment en

vigor tenint en compte un doble criteri (geogràfic i d’intervenció professional), de manera que puguem disposar de la participació en aquests d’una
bona gamma de professionals associats a les ciències socials, mèdiques,
jurídiques… i, per tant, explorar què fan, com i per què.
• Confirmar si aquests professionals actuen d’acord amb els seus res-

pectius camps de competències stricto sensu o bé introdueixen algunes
estratègies i habilitats que tenen a veure amb la intergeneracionalitat,
no entesa des de la discriminació per l’edat sinó des de la relació i la
trobada.
• Concretar les necessitats de formació i capacitació dels qui actuen com

a especialistes intergeneracionals (i no solament com a experts en altres
camps d’intervenció professional).
• Identificar i proposar un corpus de competències i habilitats vinculades

específicament a les activitats professionals de l’especialista intergeneracional amb la finalitat que es puguin millorar els seus beneficis.
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• Dissenyar un programa ampli de formació orientat a la capacitació dels

actuals i futurs especialistes intergeneracionals que promoguin, al seu torn,
la seva professionalització en el sistema social, polític, cultural, econòmic
i professional espanyol.
• Elaborar una breu història d’aquesta figura professional emergent en el

seu procés inicial de professionalització, així com formular les potencialitats que amaga i desplega en el disseny, aplicació i avaluació de les
polítiques socials en general relacionades amb l’envelliment i la dependència.
• Comparar els resultats obtinguts en l’estudi sobre les competències

d’aquest professional amb alguns dels treballs internacionals esmentats i
aquells altres que puguem identificar al llarg del temps.
Un exemple d’esforç professionalitzador: la formació de gestors
de programes intergeneracionals

L’any 2005, l’Institut de Persones Grans i Serveis Socials (IMSERSO) del
Ministeri de Treball i Afers Socials va convocar un concurs per a l’organització, coordinació i impartició de vuit cursos de formació per a gestors
de programes d’intervenció intergeneracional amb una durada de 60 hores
cadascun. Aquests cursos es van impartir entre els mesos de gener i febrer del
2006, en set comunitats autònomes; un total de 162 persones, tant professionals en actiu com persones grans jubilades, van dur a terme aquests cursos.
Segons la nostra informació, aquesta iniciativa va ser pionera al nostre país:
mai abans s’havia efectuat una formació professional específica d’aquesta
envergadura al voltant de la figura dels programes intergeneracionals. Per
això, hem pensat que seria interessant per als nostres lectors oferir seguidament l’esquema de continguts utilitzat en aquests cursos, per si poden
inspirar altres persones a promoure formacions similars.
Cada curs es va articular en dues parts: una de presencial, de 20 hores de
durada, impartida durant dos dies i mig, i una altra a distància, de 40 hores
de durada, efectuada durant el mes següent a la finalització del curs. Durant
les sessions presencials es van abordar els cinc mòduls següents (IMSERSO,
2006):
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Mòdul 1. Teoria
• Principis bàsics de la gerontologia i de l’envelliment actiu.
• Aproximació al concepte i a la història del camp intergeneracional.
• Els programes intergeneracionals. Aspectes teòrics. Tipologia i objectius.
• Resultats aconseguits pels programes intergeneracionals.
Mòdul 2. Investigació
• Les relacions i processos intergeneracionals i les seves potencialitats.
• Intergeneracionalitat familiar: què sabem de les relacions entre avis
i néts?
Mòdul 3. Polítiques
• La solidaritat intergeneracional en l’agenda política nacional i internacional.
• Interseccions entre les polítiques gerontològiques, d’infància i de
joventut.
Mòdul 4. Pràctica. Preparació d’un programa intergeneracional
• El disseny i la planificació d’un programa intergeneracional. Components en la gestió d’un programa intergeneracional. El model lògic.
• La recerca, orientació i formació dels participants i del personal.
• Finançament i sosteniment d’un programa intergeneracional.
• Avaluació d’un programa intergeneracional.
Mòdul 5. Guia de bones pràctiques
• Els programes intergeneracionals. Experiències en l’àmbit nacional i
internacional.
• Xarxes nacionals i internacionals de programes intergeneracionals.
• Recollida d’informació sistematitzada sobre el desenvolupament del
camp intergeneracional a la comunitat autònoma.
• Anàlisi i elaboració de materials didàctics adients.
• Realització de tallers sobre intervenció intergeneracional.
Un cop finalitzada la fase presencial, els alumnes que ho van desitjar van
treballar, de manera tutoritzada, en el disseny complet d’un programa intergeneracional, a partir d’un model que els van facilitar els docents del curs.
La realització d’aquest disseny va suposar la posada en pràctica dels coneixements vistos durant les 20 hores presencials.
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Aquesta formació es va inspirar, d’una banda, en el concepte de camp intergeneracional tal com apareix explicat en el capítol II d’aquest treball. En
conseqüència, els mòduls de continguts es van organitzar segons els quatre
components d’aquest camp: teoria, investigació, polítiques i pràctica. D’altra banda, els responsables d’aquesta formació es van servir de l’experiència de Generations Together, una entitat nord-americana associada a la
Universitat de Pittsburgh, que en la dècada dels vuitanta va posar en marxa
el primer Certificat Intergeneracional, que ara ja ofereix en versió on-line
(http://www.gt.pitt.edu).
En el context de la Unió Europea, a més d’aquesta experiència espanyola, en coneixem dues més. D’una banda, el Certificate in Intergenerational
Practice, organitzat des del Regne Unit per la Universitat de Gal·les a Lampeter (http://www.volstudy.ac.uk/intergen/index.html). De l’altra, el Certificate in Intergenerational Studies, que, amb un enfocament més ampli que
el dels programes intergeneracionals, ofereixen l’Institut Universitari Kurt
Bösch i l’Institut Universitari Âges et Génerations, amb la participació de
diversos instituts universitaris suïssos i un centre de la Universitat París 8
(http:// www.iukb.ch).
Totes aquestes propostes, amb enfocaments i graus de desenvolupament diferents, estan ajudant a professionalitzar la feina dins del camp intergeneracional, la qual cosa és imprescindible per millorar la qualitat d’uns programes
intergeneracionals que tant a Espanya com a la resta d’Europa no deixen
d’augmentar en quantitat.
8.5. Conclusió
En aquest capítol s’ha plantejat com la professionalització dels especialistes que treballen en programes intergeneracionals és una fita que encara cal
assolir. Tot i que podem distingir una sèrie de principis d’actuació i capacitats que deriven d’aquests, en tot cas aquesta professionalització s’ha de
fonamentar en la definició d’aquests professionals com a especialistes en la
relació, més enllà de la visió clàssica centrada en els individus. És essencial,
per aconseguir una veritable comprensió del camp, que aquests professionals
no entenguin les persones només en funció de la seva edat o de la generació
a la qual pertanyen sinó en tant que individus que es troben en un cert punt
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d’un continu vital. Això no obstant, aquesta professionalització no dependrà
solament dels qui estan ocupats en el dia a dia dels programes intergeneracionals. Altres agents són imprescindibles en aquest procés, com ara el mercat,
la universitat o l’Estat.
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IX. El foment de les polítiques
intergeneracionals
Juan Sáez (Universitat de Múrcia)
Sacramento Pinazo (Universitat de València)
Mariano Sánchez (Universitat de Granada)

9.1. Introducció
El present capítol persegueix un doble objectiu. En primer lloc, es planteja una
proposta per construir el concepte d’intergeneracionalitat basat en les contribucions més innovadores que estan sorgint des de les diferents disciplines
de les ciències socials i humanes. Aquesta tasca és important, atès que aquest
concepte és la base des de la qual es justifiquen teories, polítiques, programes
i pràctiques, i per això és fonamental aclarir què entenem per la intergeneracionalitat. En segon lloc, s’intentarà proposar als professionals que estiguin
relacionats amb les polítiques actuals i desitgin millorar-ne la coherència i
potencialitat, així com a tots aquells que estiguin més o menys involucrats
en el disseny i desenvolupament dels programes intergeneracionals (d’ara
endavant, PI), tota una sèrie d’estratègies amb les quals, des d’aquesta mirada
diferent, poder dur a terme les seves respectives competències. En definitiva,
es tracta d’oferir suggeriments per a la investigació en aquesta àrea de coneixement i pràctica social.
9.2. La relació com a clau de la intergeneracionalitat
Des del nostre punt de vista, la potencialitat del concepte d’intergeneració
encara no ha estat explotada del tot. Una de les raons que ho expliquen és que
s’ha pensat més des de la generació que des de l’inter, quan és precisament
aquest inter, la relació entre persones concretes, el que ubica les pràctiques
intergeneracionals en un espai i un temps determinats.
La formulació i promoció de polítiques integradores que mobilitzin trobades
entre generacions des d’aquesta perspectiva situacional, allunyada de l’univerEL FOMENT DE LES POLÍTIQUES INTERGENERACIONALS 211

salisme i l’abstracció que suposa emfatitzar únicament el concepte de generació, presenta algunes dificultats. Una d’aquestes és una qüestió de tipus terminològic ja que ens movem en un llenguatge que parteix precisament d’aquesta
concepció més abstracta. Per això una de les tasques que cal tenir en compte
a l’hora d’elaborar polítiques intergeneracionals és mirar de posar en dubte
llenguatges heretats i passar a proposar altres llenguatges que emfatitzin la
relació, i no tant la generació. Una altra de les possibles dificultats és de tipus
metodològic, ja que es tendeix a quantificar els paràmetres que defineixen un
PI (quantes persones hi participen?, quin impacte tenen?, quant duren?), una
tendència que no acaba de recollir tot un seguit de valors que es materialitzen
en les situacions reals, allà on els PI tenen lloc.
Nancy (2001, 2006) aborda amb una lucidesa especial les qüestions que acabem d’indicar. Els seus plantejaments pretenen construir una cultura de les
relacions que considerem fonamental per poder pensar els PI. La seva tesi de
partida és: «No hi ha res més comú que ser: és l’evidència de l’existència. No
hi ha res menys comú que l’ésser: és l’evidència de la comunitat» (Nancy,
2001: 5). És a dir, que el nostre ser-i-estar-al món és un ser-en-comú, un
estar-junts. Ens construïm a partir de les relacions i aquestes formen una part
inherent del nostre jo.
Precisament això és el que expressen les pràctiques intergeneracionals quan
s’analitzen des de la situació, ja que aquestes pràctiques suposen una identificació de l’individu amb la comunitat a la qual pertanyem i que ens construeix
com a individus. Aquestes pràctiques comporten una vivència de les relacions, sense les quals les persones només seríem individus físics i materials.
En les pràctiques intergeneracionals es produeix un contagi, una sintonia amb
altres persones, i la persona s’adona de la seva necessitat essencial de recuperar el sentiment de pertànyer a una comunitat conscient, a una comunitat
preparada per poder viure en una societat per a totes les edats.
Com podem veure, més que allò que és cada individu en si mateix, l’important és que cap individu, cap persona pot viure aliena als altres, sense formar
part d’un nosaltres. I si hi ha un nosaltres és perquè hi ha unes relacions que
s’han de construir, i aquesta construcció no està determinada. Hi ha múltiples
opcions per desenvolupar-les i les direccions són tantes com es poden crear
sota diferents condicions de possibilitat. És precisament l’existència d’aquest
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entre, de les relacions entre persones, el que dóna sentit a les pràctiques intergeneracionals, les quals serveixen de mitjà per fer de l’experiència personal
una comunitat i d’aquesta una experiència personal.
Els programes intergeneracionals es poden convertir en un mitjà per anar
construint una cultura de l’entre, de les relacions, que substitueixi la cultura
del jo. Es tracta d’emfatitzar una cultura que prediqui trobades, que emfatitzi
el que passa entre les persones i com això passa en un temps i lloc determinat,
per tal d’anar superant així maneres de fer que únicament se centren en els
individus aïllats i categoritzats en funció de criteris abstractes.
Enfront d’una cultura del subjecte, de les edats, de les identificacions (identitat com una cosa fixa davant les singularitats, múltiples i dinàmiques), de
les discriminacions, necessitem una cultura, una economia, una salut, una
educació, en suma, una política basada en l’entre, en les relacions. En aquest
sentit, aquesta cultura de l’entre es pot anar construint a partir de les pràctiques intergeneracionals.
En definitiva, d’aquestes reflexions podem concloure que:
• L’anàlisi de les polítiques socials mostra l’esgotament d’una lògica,

d’un discurs basat en el subjecte, en el jo, en la identitat, en la categoria.
Aquests conceptes sobre un subjecte clausurat, tancat en si mateix, estan
legitimant la posada en marxa de polítiques els efectes de les quals són
limitats si no en alguns casos problemàtics.
• El concepte d’(inter)generacional aposta per les relacions, els fluxos i

els esdevenirs, per la qual cosa és una excel·lent plataforma de fonamentació de la intergeneració i, per extensió, de les polítiques intergeneracionals que, en cas d’arribar a intentar materialitzar-les, actuarien com a
alternatives a la sectorització de les polítiques socials actuals, els efectes
de les quals posen en dubte qualsevol justificació suposadament equitativa
i distributiva.
9.3. Cap a una cultura metageneracional
Hem vist que és, doncs, en el prefix inter més que no pas en el substantiu
generació, encara que aquest sigui més important a primera vista, on rau la
potencialitat que amaga el concepte d’intergeneració com a fonament de políEL FOMENT DE LES POLÍTIQUES INTERGENERACIONALS 213

tiques socials. Entesa així, la generació, formada per subjectes de diferents
èpoques, temps (i edats), adquireix una força inusitada com a concepte que
conforma un nosaltres, una comunitat.
Aquesta nova consideració i relectura de la intergeneració permet formular
alguns arguments i consideracions rellevants amb vista a la posada en marxa
de polítiques intergeneracionals. Els exposem a continuació.
En primer lloc, i tenint en compte l’enfocament del cicle vital, cal recordar
i reconèixer, tal com es va avançar en el capítol VIII de l’Estudi, que tota
existència és un continu on totes les fases vitals es relacionen i s’interpel·len
mútuament. Amb aquest supòsit de partida, cap persona o ésser humà ha de
ser percebut ni imaginat com una suma de parts, pèrdues o problemes. La
vellesa no té sentit si se la separa de l’edat adulta, de la joventut o de la infantesa. La idea de projecte de vida remet a la totalitat contínua de l’existència
de cada persona.
En segon lloc, si la vellesa es va construint des de la infància (per això és
important propiciar polítiques socials i educatives orientades sota aquest
caràcter intergeneracional) i aquesta construcció suposa el reconeixement
de la interdependència de les fases i edats (i, per tant, de les generacions), la
intergeneracionalitat, els processos intergeneracionals i les pràctiques associades a aquests no poden consistir simplement en una interacció relacional de
dues generacions sinó en una veritable cultura de l’arc existencial o arc vital.
Aquesta idea, desenvolupada àmpliament per Bertrand Russell (1968) a La
conquesta de la felicitat, i recollida també a bastament per autors posteriors,
indica que l’ésser humà forma part, com a baula que és, d’una cadena articulada pels qui l’han precedit i pels qui el seguiran. Aquesta pot ser una fita
que poden promoure els PI i les polítiques que els impulsin; si les múltiples
transformacions i canvis socials han donat a cada generació una especificitat
particular i han produït maneres de viure i referències col·lectives que han
amplificat el procés de diferenciació generacional, és necessari que aquests
PI contribueixin a sostenir la lògica de l’arc vital.
Aquest concepte d’arc vital o de vida va unit al de projecte vital. Si aquest
últim es vincula al de totalitat d’una existència en un continu, el d’arc vital
remet a la relació i interpel·lació mútues de totes les fases que configuren
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aquest continu. Cada fase de la vida es construeix des de les anteriors i és
influïda per les nostres expectatives sobre el que vindrà.
En tercer lloc, sostenir aquesta lògica de l’arc vital a través de les polítiques
socials de caràcter fonamentalment intergeneracional comporta tenir present
el següent:
• El reconeixement de la realitat de l’existència humana com un continu
és una condició necessària (però no suficient) per activar una veritable
solidaritat intergeneracional
• Aquesta activació a través, per exemple, dels PI, ha d’afavorir, com a

fonament d’aquests programes, que cada generació pugui reconèixer en
l’altra un moment evolutiu fundat de la seva pròpia existència. Heus aquí
el sentit de les relacions i les experiències de comunitat que s’estableixen
en els PI.
Aquesta filosofia que exposem és la que dóna sentit, el seu sentit més profund,
als desitjos de construir una societat per a totes les edats. Si no la tinguéssim
en compte, el desig es quedaria en simples paraules, discursos i retòriques, en
un simple eslògan polític, com ja ha passat amb altres expressions al·lusives
als processos d’envelliment: «Actualment, l’envelliment actiu no equival a
cap estratègia coherent i a vegades tan sols és un eslògan polític utilitzat per
encobrir tot allò que sembla tenir-hi cabuda» (Walker, 2006: 84).
Per acabar, un altre concepte que entra en joc en el nostre plantejament és
el de lloc de vida: respon a la idea de comunitat, com el lloc natural de la
intergeneracionalitat abandonada o mai aconseguida del tot quan prevalen
l’individualisme i la fragmentació. Diversos teòrics insisteixen en el fet que
no hi ha hagut mai, com es defensa ara, aquest vincle social de què tant es
parla; d’altres, compromesos i preocupats per la desaparició d’aquest vincle, insisteixen a tornar-lo a impulsar. L’estar-junts del nosaltres significa
repensar tant les formes clàssiques de vincle social (per exemple, la família,
l’escola, l’empresa o els llocs de lleure) com les sorgides en els darrers temps
(per exemple, la residència, els hospitals o els centres intergeneracionals),
així com altres formes de dur a terme accions intergeneracionals que posin en
relació generacions diferents.
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GRÀFIC 9.1

Fonamentació de la intergeneració

INTERGENERACIÓ: Visió integradora del cicle vital

Lloc de vida:

Arc de vida:

Projecte de vida:

lloc social/cultural de la
intergeneracionalitat

interpenetració de
les edats

quan disminueixen
les reserves vitals,
cal salvaguardar els
drets de les persones
amb un projecte que
asseguri i preservi la
resta d’aquest continu
vital

Font: Elaboració pròpia.

En suma, el que s’ha argumentat en l’epígraf anterior i el que s’ha expressat
en aquesta segona part suposen una revisió a fons de les traduccions clàssiques de la intergeneració (entesa simplement com a trobada de dues o més
generacions), per fonamentar el concepte de manera més potent i, al seu torn,
possibilitar la fonamentació de polítiques socials congruents i sòlides. El gràfic
9.1 representa l’anàlisi que hem dut a terme fins ara:
Aquesta intergeneració de la qual parlem contraresta la tendència a crear
nínxols generacionals, la cultura imperant dominada per la fragmentació, la
segregació i la sectorització, i l’envelliment no considerat com a època de vida
sinó com a període residual. «No solament l’ésser humà de l’actual economia
avançada no té arrels en la història ni projectes per a l’esdevenidor de la societat
sinó que, també, corre el risc de ser privat de la dimensió temporal de la seva
pròpia existència, desproveït del seu sentit global, parcialitzat en fragments
existencials, una col·lecció de “fotografies” incapaces de fer comprensible “la
pel·lícula de la vida”» (Loriaux, Predazzi i Vercauteren, 2001: 58).
Davant d’això, la intergeneracionalitat es postula com a cultura per al nosaltres, per a la vinculació social, per a la cohesió i la solidaritat. Per tant, és
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el concepte central (no pas l’edat ni la sectorització vinculada a aquesta) de
qualsevol política social, en general, i de qualsevol pràctica social que aspiri
a construir una cultura de les relacions.
La justificació de qualsevol política intergeneracional troba aquí el seu nivell
més alt de contundència, i també el troba la posada en marxa de PI com a recurs
i estratègia perquè es materialitzin aquestes polítiques. Aquesta crida als qui
tenen responsabilitats en el disseny i la implementació de les polítiques significa:
• Que l’ésser humà és l’única espècie que ha modificat radicalment les

regles del seu propi cicle vital.
• Que la interdependència generacional és indispensable per a la supervivència de la societat.
• Que del bon desenvolupament d’aquest supòsit anterior, en dependrà que

l’estructura de la nostra societat futura prengui una direcció pensada sobre
la base de conviccions culturals profundes (Espósito, 2003), basades en
certeses sòlides i en direccions metodològiques que promoguin la consciència de pertànyer a una comunitat, a un col·lectiu.
• Que per al desenvolupament d’aquesta consciència col·lectiva ens fa

falta una ètica, una política i una pedagogia que permetin que l’horitzó de
l’arc vital arribi a ser una necessitat que, tanmateix, l’ésser humà, en virtut
de la seva llibertat, és capaç de transformar en elecció.
Respecte a aquest darrer punt, convé aturar-nos aquí en la dimensió ètica de
la intergeneracionalitat.
En tant que considerat com a recorregut, el continu existencial remet al que
podríem anomenar l’ètica de l’arc vital o ètica de la intergeneracionalitat.
Aquesta ètica suposa fer front a:
• La visió estereotipada, categoritzada i encotillada dels problemes socials, considerats com a problemes simptomàtics, que requereixen accions
o respostes simptomàtiques.
• Les accions dutes a terme per professionals que imposen la definició de

necessitat (sembla que sempre saben què necessiten els altres) abans que
la seva detecció amb i entre els usuaris i actors dels programes (planificats, suposadament, per respondre a les necessitats).
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GRÀFIC 9.2

Fonaments d’una nova cultura metageneracional

Una nova cultura metageneracional
Camp intergeneracional
Camp marcat per
interessos investigadors,
teòrics i pràctics, que
remeten a les institucions,
col·lectius i persones:
agents en la producció,
organització i difusió del
coneixement obtingut
en l’estudi de les
pràctiques i projectes
intergeneracionals en
situacions contingents

Projectes
intergeneracionals

Concepte
d’INTERGENERACIÓ

Camp d’activitats
professionals entre les
quals hi ha les relacions
intergeneracionals.
Àmbit de trobada entre
subjectes de diferents
generacions. Lloc de
relació mitjançada per
diversos interessos
(d’institucions, grups i
persones) que no tenen
per què ser diferents

Lloc de vida:

Arc de vida:

Projecte de vida:

lloc social-cultural
de la intergeneració

interpenetració
de les edats

restitució d’un futur
als membres de les
generacions últimes

Política:

Ètica:

Pràctica

Què fer? Presa
de decisions.
Implicacions de
governs i institucions
en la promoció
dels PI

Perquè fer?
Dimensió relacional
de la vida i creació
de recorreguts
existencials

Com fer?
Metodologia
de les accions
intergeneracionals

Font: Elaboració pròpia.
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• L’estandardització de les respostes, en una burocratització institucional
que limita, si no impedeix, la defensa del projecte personal de vida que es
pot dur a terme en un grup o col·lectiu (Fernández, 2007).

L’ètica de l’arc vital es basa, doncs, en una concepció fonamentalment
dinàmica de l’existència. Una concepció que remet a la idea de viatge vital,
d’aventura existencial (Maffessoli, 2004), en la qual el més important no és
l’objectiu d’aquest viatge sinó la seva realització. Per això, la trobada, per
exemple, entre generacions és una lògica de relacions segons la qual el que es
busca no són resultats objectius ni eficàcies quantificables sinó la trobada, la
interacció, els fluxos, les vibracions, els afectes, les percepcions, els contagis
i els desitjos dels qui s’impliquen en aquestes relacions.
El terme intergeneracional, tal com s’ha orientat, és l’autèntica base i fonament d’una ètica, una política i una metodologia (pràctica) de les accions
entre generacions ubicades en un temps i un espai (per tant, variables i canviants) per a l’assoliment d’objectius comuns. En el gràfic 9.2 recollim, de
manera esquemàtica, les idees fonamentals de l’argumentació plantejada en
les pàgines anteriors.
Aquesta cultura metageneracional (meta perquè considera les generacions
però se situa per damunt seu, en la seva trobada, en la seva relació), de l’arc
de la vida, encara en fase de definició i desenvolupament, reclama canvis de
naturalesa teòrica (en els conceptes de planificació, de formulació de polítiques i d’utilització de serveis) i metodològica, així com dels continguts, que
han de ser (re)creats per una nova acció social la direcció i pràctica de la qual
conformaran les situacions intergeneracionals contingents de les quals estem
parlant. Tot això constitueix un veritable repte per als qui, des de la investigació, des de les polítiques o des de les pràctiques desitgen donar suport al
desenvolupament dels programes intergeneracionals.
9.4. És possible una política basada en aquesta intergeneracionalitat?
La literatura especialitzada sobre polítiques socials, tant si l’entenem en la seva
accepció més àmplia –polítiques econòmiques, culturals, educatives, sanitàries
o ambientals, entre d’altres– o en la seva traducció més restrictiva, és cada
vegada més extensa i permet al lector fer-se una idea del que són aquestes
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polítiques, d’allò que les caracteritza, de l’enfocament que hi predomina, de la
seva dimensió (internacional, nacional o local) i de a qui van adreçades. Això
no obstant, no és aquest el moment d’endinsar-se en aquestes qüestions sinó
d’abordar amb un cert realisme el tema de les polítiques socials impregnades i
articulades d’intergeneracionalitat adoptant un doble criteri d’anàlisi:
• Plantejar el tema en clau negativa o d’impossibilitat.
• Llegir part de la documentació existent sobre polítiques socials i inter-

pretar-la en clau de possibilitat i expectativa.
Una cultura basada en la interdependència de les generacions a la comunitat
ja és una necessitat per a un Estat que pretengui desenvolupar la democràcia,
la ciutadania política i social i la justícia social (Cortina, 1994). Per això
esdevé necessari passar de pràctiques i projectes intergeneracionals puntuals
(accions aïllades no planificades ni articulades sota la cobertura d’una política social) a programes intergeneracionals formulats i materialitzats com a
resposta a polítiques socials que fan de la intergeneracionalitat el seu centre
de gravetat.
El problema, però, és si és possible dur a terme aquesta idea en un temps en
què les polítiques es basen encara en els subjectes (i en els seus problemes
o necessitats) i que, sobretot, s’ha de convèncer els responsables d’aquestes
polítiques que molts d’aquests problemes i necessitats es podrien resoldre a
través de polítiques intergeneracionals.
Davant aquest panorama plantegem la possibilitat d’implementar polítiques
de caràcter intergeneracional no solament des de la filosofia o l’esperit que
podria impregnar aquestes polítiques sinó també des de la mateixa teoria o
pensament polític. Es tracta, creiem, d’una tasca pertinent en un moment en què
els dos temes –política i comunitat– estan sent repensats de manera agosarada.
Espósito (2006), per exemple, ens fa pensar sobre el nostre tema a partir de
l’anàlisi següent:
• S’ha comprovat que el lèxic tradicional de la política occidental ja no és

apropiat per definir els fets i les realitats actuals; els conceptes, les paraules, les categories amb les quals, fins ara, ha estat pensada la política, activitat humana fonamental, avui ja no són suficients per abordar les noves
realitats a causa de transformacions i mutacions socials i personals d’una
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envergadura qualitativa tan gran que és impossible expressar-les. Termes
com constitucions, institucions, poder, sobirania, representació o delegació no són adequats per pensar la realitat.
• L’impolític es converteix, precisament, en l’espai que marca la possibi-

litat del pensament d’adherir-se completament a la realitat de la política
actual i al seu intent de donar raó de ser de l’organització social de la convivència; aquesta possibilitat esdevé impossibilitat radicalment deguda
al fet que el caos (els interessos, els egoismes o els instints racionalitzats
però influents en les nostres accions) no forma part només de la realitat de
la polis sinó del mateix ésser humà.
Malgrat això, conceptes com comunitat, democràcia o igualtat continuen sent
utilitzats, amb les semàntiques i lògiques clàssiques, en els documents que
es produeixen i difonen sobre una societat per a totes les edats. Cal parlar,
doncs, de PI dissenyats i propiciats per polítiques els llenguatges de les quals
estan dominats per la retòrica, encara que aquesta sigui benintencionada i
idealment difosa als països desenvolupats i en desenvolupament? Castoriades (2006) proposa pensar nous fonaments i fer servir nous conceptes sense
els quals no és possible aconseguir una comprensió del que passa ni tampoc
formular i impulsar alternatives. Segons això, les polítiques socials intergeneracionals són impossibles; la seva formulació ha d’esperar fins que es donin
les condicions adequades per fer-ho.
Ara bé, ens queda la segona part de l’anàlisi, la que defensaria que les polítiques socials intergeneracionals sí que tenen possibilitats de materialitzar-se.
Centrem-nos ara en aquesta segona part.
Per fer-ho reprendrem algunes idees plantejades per Fernández (2007). El
tema de partida és suggeridor: «Com pensar la inesgotable capacitat d’invenció d’un col·lectiu en acció?». Aquest autor presenta dues idees cabdals, que
incorporem a la nostra reflexió:
En primer lloc, respondre aquesta pregunta implica «interrogar les condicions
de possibilitat per les quals un col·lectiu instal·la una situació on desplega
diverses –i moltes vegades impensades– capacitats d’invenció imaginativa.
Suposa distingir aquests processos d’aquells on es repeteix (l’escola, per
exemple) o es reprodueix allò que ha estat substituït» (Fernández, 2007: 20).
En aquest sentit, els PI i les pràctiques intergeneracionals assumeixen i poden
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ser caracteritzats per posar en marxa processos on, encara, no es reprodueix
allò que ha estat instituït. La dimensió del nosaltres i la dimensió subjectiva
de cada persona participant confereixen a la pràctica intergeneracional capacitat per inventar, per sortir d’allò que ha estat regulat.
En segon lloc, Fernández (2007) distingeix entre màquines desitjadores (la
dels éssers humans), imaginatives i inventives, i màquines burocràtiques,
no desitjadores, que responen a protocols, que estan marcades per la lògica
dels mitjans-finalitats, que busquen l’eficàcia. Aquesta divisió ens convida
a pensar com i quan un col·lectiu pot desbordar allò que ha estat instituït i
«inventa nous esdevenirs» (heus aquí els PI i el paper de l’especialista intergeneracional, gràcies al qual els participants en els PI poden renovar els seus
recorreguts existencials, tal com s’explica en el capítol VIII de l’Estudi).
Aquesta anàlisi ens permet fer una lectura, en clau de possibilitat, d’alguns
dels documents oficials que plantegen una interpretació intergeneracional dels
preceptes, principis i estratègies que es poden utilitzar per promoure polítiques
socials d’integració de les diferents generacions.
La possibilitat de les polítiques socials intergeneracionals
en els documents oficials

Si se segueix una certa cronologia a l’hora d’analitzar la documentació
existent i es tenen en compte les propostes més rellevants i visibles, potser
la primera font que cal consultar és la comunicació de la Comissió Europea
(1999): Cap a una societat per a totes les edats, subtitulada, de manera molt
expressiva: Fomentar la prosperitat i la solidaritat entre les generacions.
En la seva estructura, aquest document se centra en el que Höffe (2007)
anomena ciutadania econòmica: sense les condicions bàsiques que puguin
satisfer el desenvolupament d’una vida digna de les persones grans –amb
ocupació o sense, en la jubilació i més enllà d’aquesta, tenint en compte les
pensions o servint-se d’altres tipus de compensació–, no es pot parlar d’una
ciutadania social i política integrada. Una vida en salut no es pot dur a terme
sense la consecució d’una situació econòmica ajustada i la promoció de les
polítiques de protecció social que, en totes les esferes de l’ésser humà, contribueixin a la seva integració abans que a la seva marginació i aïllament.
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En aquest sentit, el document identifica algunes de les situacions pròpies de
les societats avançades, on els canvis demogràfics, el descens relatiu de la
població en edat de treballar (i, per tant, l’envelliment de la població activa)
o el nombre creixent de persones dependents caracteritzen la seva geografia
social i humana, la qual cosa dóna lloc a la necessitat de pensar una reorganització de la convivència social sobre bases més equitatives.
Del document en qüestió en destaquem, perquè convé al tema que ens ocupa,
els continguts següents, en els quals s’indiquen algunes línies que cal seguir
per al desenvolupament de les noves polítiques que fan falta:
• La necessitat de proposar, segons el parer de la Comissió, «una estratè-

gia per a una política eficaç en aquests temes, basada en l’enfortiment de
la cooperació entre tots els actors i de l’equitat entre generacions» (Comissió Europea, 1999: 4).
• «Polítiques que frenin el creixement del nombre de persones dependents

fomentant un envelliment sa» (Comissió Europea, 1999: 4).
• Polítiques que reflecteixin millor la diversitat de les situacions socials de
les persones d’edat» (Comisión Europea, 1999: 5).
• «Polítiques que reforcin «el contracte implícit intergeneracional, bo i
aconseguint un sòlid equilibri» (Comissió Europea, 1999: 16).
• «La magnitud dels canvis demogràfics al llindar del segle XXI proporcio-

na a la Unió Europea l’oportunitat i la necessitat de modificar pràctiques
obsoletes en relació amb les persones d’edat. Tant en els mercats de treball com després de la jubilació, hi ha la possibilitat de proporcionar un
paper més important a les persones que es troben en la segona meitat de
la seva vida» (Comissió Europea, 1999: 22).
• «Totes les generacions trauran un gran profit de les mesures polítiques.

[…] El desenvolupament de bones pràctiques per a l’envelliment actiu en
les diferents etapes de la vida requerirà contribucions de tots els sectors»
(Comissió Europea, 1999: 23).
Com passa en la majoria dels documents oficials, el text de la Comissió
Europea es mou entre els dos extrems clàssics: el que hi ha i el que hi podria
haver, i es queda en un nivell abstracte pel que fa a aquest últim, la qual cosa
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convida a una interpretació més escèptica que no pas esperançadora. Això no
obstant, el diagnòstic del que hi ha, del que és –cal ser justos–, és tan realista
com encertat. Així, aquest diagnòstic es converteix en condició de possibilitat
per al tipus de polítiques intergeneracionals que hem defensat.
Un segon document que cal tenir en compte, procedent de l’Assemblea General
de les Nacions Unides, és l’informe que el seu secretari general va presentar
l’agost del 1999 amb el títol d’Any Internacional de les Persones d’Edat,
1999: Activitats i llegat (Nacions Unides, 1999). En aquest document es va
fer un pas endavant en la concreció de propostes polítiques. Prenent com a
base el marc conceptual al voltant del lema una societat per a totes les edats
(d’aquest marc se’n parla en profunditat en el capítol I d’aquest Estudi), se’ns
ofereix informació sobre programes i projectes en els quals diferents generacions s’involucren en un nombre considerable d’activitats que tenen a veure
amb totes les dimensions de la vida humana: «Els països, les comunitats i els
organismes estan col·laborant en noves iniciatives entre les generacions que
abracen la tecnologia de la informació, esdeveniments culturals i artístics, i
programes voluntaris i educatius, a fi de crear una nova harmonia entre les generacions en el context de l’evolució de la societat» (Nacions Unides, 1999: 7).
En efecte, aquest document exposa tot un seguit d’iniciatives en què estan implicades diferents generacions. I, tot i que no s’expliquen els continguts d’aquestes
iniciatives, més enllà de certs títols i uns brevíssims comentaris, és evident que
les relacions multigeneracionals, en famílies i en comunitats, comencen a ser
objecte d’atenció de discursos, d’estudis i de pràctiques intergeneracionals.
Això no obstant, el que ens interessa més d’aquest document és el seu annex,
titulat Temes principals d’una consulta d’experts sobre l’elaboració d’un
marc de polítiques per a una societat per a totes les edats (per què no per a
totes les generacions?). I ens interessa perquè s’hi organitzen, en 16 punts, una
sèrie d’arguments estratègics i mesures pragmàtiques, «a títol de suggeriment,
no pas de precepte», per tal de facilitar la transició cap a una societat per a
totes les edats. D’aquest annex en destaquem a continuació les idees que considerem que ens ajuden més a alimentar la reflexió que tenim entre mans:
• El Banc Mundial ha deixat constància de la insostenibilitat de moltes de

les polítiques convencionals aplicades en economies desenvolupades, en
desenvolupament i en transició.
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• S’ha reconegut, en la Cimera de Denver (1997), la necessitat de deixar
de banda la idea estereotipada que les persones d’edat són dependents.
• Està comprovat: l’envelliment actiu o productiu requereix un entorn fa-

vorable.
• Persones, famílies, comunitats i països han de dur a terme ajustaments

socials a tots els nivells (micro, meso i macro).
• La formació d’un capital humà, social, econòmic i ambiental és important en tots els països.
• Un element fonamental que val la pena destacar en aquest marc d’una

societat per a totes les edats és que les relacions entre diverses generacions al si de les famílies i de les comunitats contribueixen a l’enriquiment
mutu.
• És necessari generar capital en quatre àmbits: l’humà, el social, l’econò-

mic i l’ambiental.
L’annex que comentem inclou, a més, un conjunt de mesures per aconseguir
la transició cap a una societat per a totes les edats. És pertinent esmentar-les:
• Educació durant tota la vida en una societat en permanent aprenentatge.
• Promoció d’estils de vida saludables.
• Iniciatives de desenvolupament comunitari per a totes les generacions.
• Polítiques laborals flexibles.
• Un entorn que afavoreixi les trobades entre generacions.
• Inversions en la societat civil –incloent-hi les organitzacions intergeneracionals– per contribuir al seu enriquiment.
• Enfocaments creatius per a la consecució del benestar material.
• Mesures tendents a assegurar mitjans de vida que generen capital nacional.

A partir de les polítiques que s’elaborin tenint presents aquestes mesures, cal
preguntar-se si es promourà la interdependència de les generacions com una
més de les columnes sobre les quals s’ha de sustentar una veritable societat
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per a totes les edats. De moment, el que es pot assenyalar és que el document
en qüestió sí que parla de mesures, però no diu res sobre els recursos per durles a terme.
Gairebé tres anys més tard, l’Informe de la Segona Assemblea Mundial sobre
l’Envelliment, celebrada a Madrid l’abril del 2002, va matisar i va ampliar
l’anàlisi i les propostes incloses en el document de Nacions Unides del 1999.
Aquest cop, el llenguatge es mou entre la realitat (el que hi ha), els imperatius (el que es desitja que hi hagi), les mesures, preceptes i consells (com
arribar al que es desitja) i, una cosa més innovadora, els compromisos: «Ens
comprometem a dur a terme la tasca d’incorporar eficaçment l’envelliment
a les estratègies, polítiques i accions socioeconòmiques, tenint present que
les polítiques concretes variaran en funció de les condicions de cada país»
(Nacions Unides, 2002: 3).
En l’anàlisi d’aquest document trobem raons per a la possibilitat de la intergeneració tal com l’hem caracteritzat, basada en la relació. Serviran com a
exemple del que diem les cites següents, que tan sols en són una mostra:
• En l’article 12 de la Declaració Política es parla d’afavorir el treball, la

formació i la participació de les persones grans en el seu entorn per millorar-lo. La creació d’entorns propicis (llocs de la vida) és una bona idea
que poden desenvolupar els PI; el concepte d’entorn propici té molt sentit
en una cultura de les relacions intergeneracionals.
• En l’article 16 de la Declaració Política es reconeix la necessitat d’enfortir la solidaritat entre les generacions i les associacions intergeneracionals,
i d’estimular les relacions solidàries entre les generacions. Totes aquestes
tasques poden servir de justificació per posar-se en marxa, per moure’s en
direcció a la intergeneració.
• En el punt 13 del Pla Internacional d’Acció de Madrid sobre l’Enve-

lliment (d’ara endavant, Pla de Madrid) es parla del deure de conrear,
accentuar i potenciar la relació mútua entre les generacions mitjançant
«un diàleg ampli i eficaç» que convida, sense esmentar-ho, a pensar en la
necessitat de percebre la vida com un cicle, com un arc de vida en el qual
es desplega un projecte de vida.
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• En el paràgraf 20 del Pla es diu que «les organitzacions de persones
d’edat constitueixen un mitjà important de facilitar la participació a través
de la realització d’activitats de promoció i el foment de la interacció entre
les generacions». La idea de participació es repeteix de manera contínua;
remet al concepte intergeneracional de lloc de vida: sentit de pertinença a
un lloc, a un espai, a una comunitat, a una xarxa de relacions, per a la qual
es treballa, a un entorn on té sentit participar en el temps (aquesta idea
també remet al concepte intergeneracional de projecte de vida).
• En el punt 31 del Pla es parla que les persones grans «sovint han de fer

front a la pèrdua de les xarxes socials i a la manca d’infraestructura de
suport a les ciutats, la qual cosa pot portar a la seva marginació i exclusió,
sobretot si estan malaltes o discapacitades». Un altre risc que es pot convertir en objectiu per als PI.
• Així mateix, en el paràgraf 34 d’aquest Pla, s’insta al «disseny d’habitatges que promoguin l’existència intergeneracional», és a dir, el nosaltres a
què tant ens hem referit en la nostra fonamentació de la intergeneració.
• Una idea summament rellevant és la que s’apunta en el paràgraf 37 del

Pla de Madrid: «Un lloc de treball en el qual hi hagi diversitat pel que fa a
la distribució per edats crea un entorn en què les persones poden intercanviar tècniques, coneixements i experiències. Aquest tipus de capacitació
mútua es pot formalitzar en polítiques i acords col·lectius o impartir en
forma de pràctiques no estructurades». Aquesta no estructuració és vital si
volem preservar intactes les possibilitats que els participants en la intergeneració puguin, des de dins dels PI, utilitzar la creativitat i la imaginació
per decidir per on i com avançar. No sempre les mesures estructurades,
des de fora, són les més convenients, si bé generalment les polítiques
solen anar-ne plenes.
• El punt 98 del Pla proposa «promoure l’envelliment a la comunitat en

què s’ha viscut»; això ens fa pensar, novament, en els tres conceptes que
hem defensat com a puntals de la intergeneracionalitat: lloc de vida, projecte de vida i arc de vida.
Els documents esmentats, només a tall d’exemple, de mostra, en general, i
l’Informe de la Segona Assemblea Mundial sobre l’Envelliment, en particu-
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lar, ens donen motius per creure que el que semblava impossible té condicions
de possibilitat; si més no, en l’àmbit del desig i de les (bones) intencions.
9.5. Conclusió
Els programes i experiències intergeneracionals són claus per crear la indispensable línia de connexió entre les promeses formulades per les polítiques
(formulades generalment en un llenguatge genèric i, sovint, massa abstracte)
i la materialització d’aquestes polítiques en la pràctica, mitjançant la qual es
conforma l’experiència. Aquest paper clau de les pràctiques és inqüestionable quan s’escolta els qui hi participen. Valguin com a exemple els extractes
següents:
«M’hi vaig sentir molt a gust […]. Em va complaure trobar-me amb […].
L’alegria va ser infinita […]. Estic desitjant tornar al programa».
«No vaig pensar tot el que podia fer […]. Al principi em sentia cohibit, però
després no hi havia qui m’aturés […]. Tenia unes ganes boges de fer coses
diferents».
«Desitjava participar-hi i estic esperant que torni el setembre».
«M’encanten els nens […]. Sempre m’han agradat […]. No, no són els meus
néts, és una altra cosa el que sento com a àvia […]. És diferent la relació que
tinc amb els nens del programa».
«M’agrada trobar-me entre nens, també entre els joves, no es pensi […]. Amb
els nens em sento millor que amb els joves […]. Amb ells treballo millor […].
Els nens són tan sorprenents!».
«Estic desitjant acabar les feines de casa per venir aquí i rebre els nens […].
L’edat és molt avorrida, sempre el mateix. El Centre, no ho sé, és diferent!
[…]. Des que em vaig jubilar m’he dedicat amb el Centre a visitar l’escola:
són obligacions que jo m’imposo, però són diferents».
«Et passa l’estona que ni te n’adones […]. Quan estic treballant amb ells no
m’adono de com corre el temps […]. M’agrada que les coses que passen em
relaxin […]. Jo abans era molt ansiós, ara ja no ho sóc, crec; no tinc pressa».
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«Els entenc perfectament […]. A vegades no em parlen i tot i que jo sí, no
sempre em responen […]. Aquest és molt mogut, però m’agrada que sigui
així […], es posa al meu costat i no parla gaire, però es queda a prop meu».
«A vegades parlem i m’ho passo bé; d’altres, no tant i callo […]. Els primers
dies no parlava; ara s’ha tornat un xerraire […]. Xerren molt, sobretot quan
estan junts; en canvi, aquell només diu alguna cosa quan està sol amb mi».
Assumir el concepte de la intergeneracionalitat que s’entreveu en aquests
testimonis directes dels qui han viscut aquest concepte, com a base d’un nou
paradigma remet a replantejaments en les polítiques, l’ètica i les pràctiques.
Suposa, a més, la possibilitat de construir un nou marc polític, econòmic, cultural, social, educatiu i ambiental (representat, seguidament, en el gràfic 9.3),
per tal que allò que, de moment, és tan sols un lema, una societat per a totes
les edats, disposi d’unes adequades condicions de possibilitat. Potser, mirant
cap a l’horitzó del mitjà i llarg termini, caldria parlar d’una societat per a totes
les generacions, o d’una societat intergeneracional, que faciliti les relacions
entre les persones, unes relacions naturals, provocades pel desig d’estar-junts
i fer-junts els seus respectius recorreguts existencials.
Per finalitzar pensem que el millor és fer-ho amb una sèrie de propostes
concretes. Quines estratègies podem proposar als professionals de la política
interessats a organitzar la convivència social i a dur a terme projectes i pràctiques amb el punt de mira posat en una societat per a totes les edats o per
a totes les generacions? Les investigacions han de servir per anar legitimant
les accions que a partir de la congruència i la veracitat dels seus resultats
possibilitin la materialització de polítiques i projectes intergeneracionals més
adequats. Algunes estratègies que cal tenir en compte en referència a això són
les següents:
1) Qualsevol política que pretengui ser intergeneracional, i la seva finalitat
sigui transcendir la sectorització, s’ha de basar no en una cultura del subjecte
sinó en una cultura de les relacions.
2) Tenir present el supòsit anterior significa que qualsevol política basada en
el subjecte acaba adjectivant-lo i categoritzant-lo i, per tant, enquistant-lo en
posicions clausurades i, en conseqüència, incapacitant-lo per a una veritable
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GRÀFIC 9.3

Dimensions claus de les polítiques socials intergeneracionals

Polítiques socials basades en la intergeneracionalitat
(INTER)GENERACIÓ
Interdependència entre les generacions
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Polítiques socials
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Polítiques socials
relacionades amb el
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sentit de pertinença a
un lloc, a un entorn...)
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ves
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Polítiques
laborals

Polítiques
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Font: Elaboració pròpia.

relació social que actuï com a impulsora de cohesions, vincles i societats
solidàries. No es pot treballar amb aquests supòsits.
3) El llenguatge categoritzador (entestat a separar i marcar les diferències
entre categories) que s’ha anat produint al llarg dels anys en la nostra cultura ha derivat en una retòrica difícil de sostenir, que limita la credibilitat de
moltes de les promeses d’un bon nombre de polítiques a l’Europa Occidental.
Aquest llenguatge imperatiu i categòric dificulta la capacitat de reflexió.
4) Les polítiques sorgides des de posicions de poder amb prou feines propicien que es puguin posar en marxa i es concretin: hi ha una distància insalvable
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entre el que diuen (i prometen) i el que es pot fer. Des d’aquesta interpretació
de les polítiques, l’actuació esdevé més difícil.
5) Una cultura relacional necessita un llenguatge de les relacions. El polític i
el professional han d’anar dominant aquest llenguatge.
6) Dissenyar una política de caràcter intergeneracional requereix una concepció d’aquest concepte com un continu on passat, present i futur s’interpenetren contínuament i on la relació entre les persones es converteix, com en
tota relació constructiva, en la base d’una veritable solidaritat entre grups i
comunitats, independentment de la seva edat.
7) Qualsevol política intergeneracional es pot formular, d’una banda, basantse en la potencialitat que amaga la trobada incondicionada entre diferents
generacions i, de l’altra, sobre la força del concepte d’envelliment actiu i el
que al seu voltant es pot (re)crear i (re)construir.
8) Una política de caràcter intergeneracional que aposti per la superació de
la sectorització i treballi contra segmentacions de tota mena ha de construir
nous llenguatges i noves estratègies que donin sentit i solidesa a les seves propostes. Per exemple, conceptes com lloc de vida, arc de vida i projecte vital
remeten a situacions i contingències vitals més que no pas a abstraccions.
9) Als investigadors de les qüestions socials se’ls ha d’exigir no solament que
treballin amb altres supòsits, gramàtiques i llenguatges, sinó que operin amb
altres metodologies més adequades per a la consecució d’altes interaccions
generacionals.
10) Les polítiques intergeneracionals, pel fet de proveir relacions entre les
persones, poden ser un bon antídot per a l’aïllament, l’atomització, la deixadesa, o la passivitat, per exemple. Els estudis més recents vinculen la millora
de la qualitat de vida a les relacions que de manera estable mantenen les persones al llarg de les seves vides.
11) Les polítiques intergeneracionals han d’assumir com a supòsit la necessària
interdependència de les generacions a les comunitats on viuen. Des d’aquestes
i només des d’aquestes es poden construir entorns propicis que contribueixin,
al seu torn, en processos de creixement, a la solidaritat entre les comunitats,
que és el mateix que dir a fer realitat les societats per a totes les generacions.
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12) Percebuts d’aquesta manera, els projectes i pràctiques intergeneracionals
apareixen com a excel·lents recursos per experimentar la comunitat i promoure la solidaritat, així com per millorar l’estil de vida, la condició natural de
les persones.
13) La majoria dels documents oficials que s’han esmentat en aquest text
reflecteixen la inquietud pels efectes no aconseguits (vinculats a errors i
promeses no complertes) i el neguit per esperar aconseguir-los a través de
les noves propostes que fixen en les seves normatives i lleis. Competeix a
polítics i professionals materialitzar, fer realitat aquestes guies i orientacions;
i a investigadors i acadèmics, continuar explorant fonaments, projectes i pràctiques per treballar per una societat per a totes les generacions (edats).
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Conclusió

Tot i que cada capítol inclou la seva pròpia secció de conclusions, n’hem volgut elaborar unes de més globals que recullin les principals idees i propostes
expressades al llarg de l’Estudi.
Així, la primera cosa que hem de dir és que hi ha prou arguments per corroborar el plantejament del qual partíem en la introducció. En efecte, al llarg del
treball hem pogut veure, de diverses maneres, que si augmentem i organitzem
adequadament les oportunitats que les persones d’una generació poden tenir
per relacionar-se amb persones d’altres generacions, podem aconseguir que
un nombre més gran d’aquestes persones decideixin aprofitar l’avinentesa i
practicar més la interacció intergeneracional. Aquesta manera adequada a la
qual ens referim és el disseny, planificació i execució de programes intergeneracionals que permetin a aquestes persones trobar-se, estar juntes i assolir
fites comunes.
En segon lloc, sembla que quan els programes intergeneracionals s’instal·len
en una societat, el seu creixement, i per tant el creixement del contacte intergeneracional que comporten, augmenta. De fet, hem ofert, a partir d’una
mostra de casos, un indicador contundent sobre això per al cas d’Espanya:
si en el període de cinc anys que va entre 2000 i 2005 hem trobat 47 nous
programes intergeneracionals, durant els 16 mesos posteriors ja han començat
a funcionar uns altres 47. Els indicis d’un important desenvolupament en
aquest àmbit semblen inqüestionables. Espanya, un país amb una forta tradició d’exercici de la solidaritat entre els membres de les famílies està ampliant
aquest exercici més enllà, a través d’activitats, projectes i programes que
faciliten interaccions beneficioses entre les generacions.
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En tercer lloc, podem concloure que els programes intergeneracionals no
consisteixen a ajuntar les diferents generacions. Ha quedat ben palès que
la intenció de promoure les relacions intergeneracionals ha d’anar acompanyada d’una fonamentació tècnica adequada, d’un saber molt bé què tenim
entre mans. Tot apunta que són tres els components que ha de tenir qualsevol
programa intergeneracional ben plantejat. En primer lloc, cal que el programa respongui a necessitats reals de les persones o de les comunitats que hi
participen. En segon lloc, ha de disposar d’una bona gestió i planificació (el
contacte i les activitats entre infants i grans a l’atzar són un exemple que és
a les antípodes del que estem parlant). Finalment, els programes intergeneracionals exigeixen la realització d’un treball en xarxa que connecti entitats
i recursos que, generalment, es concentren en la prestació de serveis a una o
altra generació però no a diverses generacions al mateix temps.
Una quarta conclusió és que, si tot això es té en compte i es prenen les precaucions necessàries (per exemple, intentar evitar errors ja coneguts després
de quatre dècades d’història d’aquest tipus d’iniciatives), els programes intergeneracionals poden aconseguir beneficis personals i socials tant per als seus
participants (ja siguin aquests infants, joves, adults o persones grans) com
per a les entitats que els posen en marxa i per a la comunitat i la societat més
àmplies. Malgrat que en diferents capítols s’han aportat suficients resultats
d’investigacions que avalen aquesta conclusió, necessitem tanmateix poder
disposar de més dades sobre qui en són els beneficiaris concrets. Recordem
que el 66,9% dels programes espanyols que hem analitzat reconeixen que,
més que les persones grans o la societat en general, els autèntics beneficiaris
són tots els participants en cada programa intergeneracional. Per tant, encara
no es percep al nostre país, com sí que passa en d’altres dels quals hem presentat exemples, que aquests beneficis poden arribar més enllà dels infants,
els joves, les persones adultes o grans que s’hi impliquen directament. Això
sí, com passa en tota intervenció social, amb persones, no hi ha res garantit
per endavant. Per més que ens hi entestem, per més que ens formem, sempre
hi haurà un marge de risc, d’error, associat precisament a la llibertat dels
éssers humans per actuar. Això no obstant, la important quantitat de beneficis
descrits anima a córrer aquest risc.
En cinquè lloc, podem concloure que els programes intergeneracionals, precisament perquè no solament aspiren a beneficiar els seus participants, són
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vehicles adequats per promoure una societat per a totes les edats. Partint de
la intuïció de Nacions Unides i del seu afany de millorar, a escala mundial,
les condicions actuals dels processos d’envelliment, hem explicat en detall
que els programes intergeneracionals ens poden ajudar a augmentar tant la
solidaritat intergeneracional com la cohesió social. Els països que tenen més
experiència en la realització d’aquest tipus de programes, els Estats Units i el
Regne Unit, ja han pogut demostrar que això és així. Per això, en aquests dos
casos hi ha fins i tot normes legals i programes públics que ja es refereixen
als programes intergeneracionals com a estratègies adequades per a la millora
del pacte social i del capital social que sostenen les nostres societats. En el cas
d’Espanya, les dades de què disposem ens permeten concloure, ara com ara,
que els qui coordinen els programes intergeneracionals estan convençuts del
seu impacte positiu sobre l’envelliment actiu: fomenten la participació activa a la comunitat, augmenten la solidaritat intergeneracional, es relacionen
amb activitats de lleure i temps lliure, milloren la salut i el respecte als drets
individuals de les persones grans i multipliquen la igualtat d’oportunitats. De
tots aquests factors d’envelliment actiu, els que destaquen més són els dos
primers, els quals tenen clarament a veure amb la cohesió (si les persones
són més actives a les seves comunitats es poden crear xarxes de relacions que
ajudin a cohesionar aquestes comunitats) i amb la solidaritat entre les generacions (només cal imaginar-se la quantitat d’ajuda mútua que es canalitza a
través d’aquests programes).
En sisè lloc, al llarg del treball s’han il·lustrat dues maneres concretes d’anar
més enllà de la simple realització d’activitats en les quals participin, per
exemple, infants, o joves, i persones grans. Aquest més enllà pot consistir
en la construcció d’espais preparats específicament per a la intergeneracionalitat (ens referim als centres intergeneracionals) o en l’abordatge de totes
les necessitats d’una comunitat utilitzant l’estratègia intergeneracional en
múltiples formes (el que als Estats Units s’està concretant en la implantació
de Comunitats per a Totes les Edats).
La setena conclusió es refereix a la necessitat de professionalització que té el
camp de la intervenció intergeneracional a Espanya. Els esforços en aquest sentit són encara pocs però remarcables. S’ha provat d’aclarir per què val la pena
potenciar la figura de l’expert intergeneracional i s’ha proposat com fer-ho.
Aquesta proposta planteja que, davant la ingent quantitat de professions cen-
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trades a servir els subjectes, aquesta vegada ens trobem davant d’una professió
que té com a raó de ser ocupar-se de les relacions. La necessitat d’estar amb
altres persones, al costat d’altres persones, és intrínseca a l’ésser humà, i potser
per això els programes intergeneracionals enganxen i els seus participants diuen
que alguna cosa màgica hi passa. No hi ha cap màgia, tan sols el retorn a una
trobada amb els altres, un fet inherent als éssers humans si bé a vegades trobem
obstacles perquè tingui lloc.
L’última conclusió vol emfatitzar la necessitat de polítiques socials que
permetin i facilitin la intergeneracionalitat viscuda a través dels programes
intergeneracionals. En el treball s’ha proposat un model concret que explica
quins components haurien de tenir aquestes polítiques, i fins i tot s’han detallat 13 estratègies diferents encaminades a orientar el disseny de les polítiques
intergeneracionals que necessita una societat per a totes les edats. Això no
obstant, encara queda molt per fer pel que fa al cas.
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