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1.1. Dades sociodemogràfiques

A

ctualment, es comptabilitzen
a Espanya gairebé 8 milions i
mig de persones grans (INE, 2014).
Aquesta xifra suposa el 18,1 % de la
població total. En el cas de persones
que superen els 80 anys, la xifra és
de 2.650.992, de manera que es
tracta del 5,7 % de la població total
i el 31,4 % de la població gran. És a
dir, 2 de cada 10 persones a Espanya
són grans, i 3 de cada 10 persones
grans són octogenàries. D’aquestes
persones que han superat els 80 anys,
el 63,7 % són dones, i el 36,3 % són
homes. La xifra de població centenària
és de 13.165 persones, de les quals el
79,2 % són dones.
L’any 1996, el percentatge de població
de gent gran ascendia al 15,6 %, i
el de població octogenària, al 3,5 %.
Durant els últims 18 anys, la xifra de
població gran s’ha incrementat en el
26,3 %, mentre que la de població
de 80 i més anys ha augmentat en el
48,1 %, de manera que gairebé s’ha
duplicat. La població centenària ha
crescut en el 58,7 %. Aquest augment
diferent entre els grups es deu al
que s’ha anomenat democratització
de la vellesa o democratització de
la supervivència, un augment de
l’esperança de vida generalitzat per a la
major part de la població (Pérez Díaz,

2005). A més, s’ha de tenir en compte
que a la franja de 70-79 anys es troben
les cohorts que van patir dèficits de
població causats per la Guerra Civil i la
postguerra.
Aquestes xifres es modificaran amb la
incursió de les cohorts nascudes arran
del baby-boom, a la franja dels 65
anys. Aquest fenomen, conegut com
a baby-boom i generalitzat a molts
països europeus després de la Segona
Guerra Mundial, es va caracteritzar
per un fort augment de la fecunditat
entre el 1957 i el 1977. Aquestes
generacions representen actualment
un terç de tota la població i arribaran
a l’edat de jubilació cap a la tercera
dècada del segle, el 2020 (Barrio et al.,
2015).
L’esperança de vida (EV) és el nombre
mitjà d’anys que esperaria continuar
vivint una persona d’una determinada
edat en el cas de mantenir-se el
patró de mortalitat per edat (taxes de
mortalitat a cada edat) actualment
observat. L’EV és l’indicador
més àmpliament utilitzat per fer
comparacions de la incidència de la
mortalitat en diferents poblacions, i,
sobre aquesta base, de les condicions
de salut i nivell de desenvolupament
d’una població. Als països occidentals,
7
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TAULES 1, 2, 3 I 4. POBLACIÓ PER EDAT I SEXE
1996

2014
> 65 anys
8.442.427 (18,1 %)

> 65 anys
6.196.497 (15,6 %)

> 80 anys
2.650.992 (5,7 %)

POBLACIÓ
TOTAL
46.771.341

POBLACIÓ
TOTAL
39.669.392

> 100 anys
13.165

HOMES
22.985.676

DONES
23.785.665

> 80 anys
1.376.207 (3,5 %)
> 100 anys
5.442

HOMES
19.399.548

DONES
20.269.844

> 65 anys:

3.613.455 (15,7 %)

4.828.972 (20,3 %)

> 65 anys:

2.581.667 (13,3 %)

3.614.827 (17,8 %)

> 80 anys:

961.067 (4,2 %)

1.689.925 (7,1 %)

> 80 anys:

462.261 (2,4 %)

913.946 (4,5 %)

> 100 anys:

2.737

10.428

> 100 anys:

1.870

3.573

Font: INE, INEbase, Estadística del Padrón Continuo
l’1 de gener de 2014.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades
d’INE, INEbase, Estadística del Padrón Continuo
l’1 de gener de 1996.

2050

2064
> 65 anys
16.448.452 (37,6 %)

POBLACIÓ
TOTAL
43.731.748

POBLACIÓ
TOTAL
40.883.832

> 80 anys
6.976.423 (16,0 %)
> 100 anys
172.459

HOMES
21.125.538

> 80 anys
8.848.483 (21,6 %)

> 100 anys
372.775

DONES
22.606.209

> 65 anys
15.829.223 (38,7 %)

HOMES
19.690.223

DONES
21.193.609

> 65 anys:

7.431.518 (35,2 %)

9.016.934 (39,9 %)

> 65 anys:

7.105.585 (36,1 %)

8.723.641 (41,2 %)

> 80 anys:

2.916.386 (13,8 %)

4.060.036 (18,0 %)

> 80 anys:

3.771.572 (19,2 %)

5.076.913 (24,0 %)

> 100 anys:

45.844

126.615

> 100 anys:

107.813

264.962

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’INE,
INEbase: Proyecciones de Población 2014-2064.

Font: INE, INEbase: Proyecciones de Población 2014-2064.
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l’EV ha experimentat notables avenços
durant l’últim segle, la qual cosa s’ha
aconseguit en disminuir la probabilitat
de morir gràcies a les millores
mèdiques i tecnològiques, a la reducció
en les taxes de mortalitat infantil,
als canvis en els hàbits nutricionals i
estils de vida, a la millora en els nivells
de les condicions materials de vida i
en l’educació, així com a l’accés de
la població als serveis sanitaris (INE,
2015). Les últimes dades del 2014
(INE, dades provisionals) estableixen una
xifra d’EV en néixer de 80,2 anys en
els homes i 85,7 anys en les dones, de
manera que la mitjana total se situa en
83 anys. L’EV durant la primera dècada
del segle xx s’acostava als 40 anys.
Un segle després, aquesta xifra s’ha
multiplicat per dos. Les projeccions de

població per al 2064 calculen que l’EV
s’elevarà a 92,65 anys de mitjana, 94,3
per a les dones i 91 per als homes.
Segons The Ageing Report de la
Comissió Europea (2015), l’EV femenina
espanyola l’any 2013 va ser la més
elevada de la Unió Europea
(UE-28). En canvi, la ràtio de fertilitat va
ser una de les més baixes (1,3 fills per
dona). En les projeccions sobre aquesta
ràtio, també es preveu que Espanya es
continuarà mantenint entre els països
amb puntuacions més baixes. Encara
que la xifra experimentarà un lleuger
increment respecte de l’actual, se
situarà en 1,9 fills per dona el 2060,
de manera que ens posicionarem com
el tercer país d’Europa amb la ràtio de
fertilitat més baixa.

GRÀFIC 1. ESPERANÇA DE VIDA (EV) 1908-2014 I PROJECCIONS 2019-2063
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del blog Envejecimiento[en-red],
3 (desembre 2014) i 10 (juny 2015), ISSN 2387-1512; 2019-2063, INE, INEbase:
Proyecciones de Población; INE, 2014, dades provisionals.
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GRÀFIC 2. PIRÀMIDES DE POBLACIÓ, 1996, 2014 I 2064
anys
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Font: Elaboració pròpia
a partir d’INE, INEbase:
Estadística del Padrón
Continuo l’1 de gener
de 1996; Estadística del
Padrón Continuo l’1
de gener de 2014, INE;
Proyecciones de Población
2014-2064, INE.
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A les projeccions de població, s’intueix
que per al 2050 la xifra de persones
grans pujarà a 16.448.452, gairebé el
doble que l’actual (INE, 2014). Seran
llavors el 37,6 % de la població total.
La xifra de persones octogenàries
s’acostarà als 7 milions de persones,
de manera que suposaran el 16 % de
la població total i el 42,4 % de la
població gran. La previsió del nombre
de persones centenàries és de
172.459, de forma que augmentarà
en el 92,4 %. És a dir, la xifra actual
de persones centenàries es multiplicarà
per 13 durant els pròxims 36 anys.
Les projeccions de població per al
2064, últim any que ofereix l’INE,

300.000

400.000 -500.000

auguren un futur en el qual gairebé
4 de cada 10 persones al nostre país
hauran superat els 65 anys; i 2 de cada
10 seran octogenàries.
Segons les projeccions d’Eurostat
(European Commission, 2015),
Espanya serà el 2060 el tercer país de
la UE-28 amb la proporció més gran
de persones octogenàries, darrere
Portugal i Grècia.
S’estima, a més, una inversió de la
tendència demogràfica futura. En
un període de 20 anys, cap al 2035,
es preveu que la xifra de persones
octogenàries superarà la de persones
joves en edats infantils, fins a arribar

10 Noves realitats
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GRÀFIC 3. PERCENTATGE DE PERSONES DE 80 I MÉS ANYS
SOBRE EL TOTAL DE LA UE-28, 2060
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Font: Elaboració pròpia a partir de
les dades d’European Commission
(2015), «The 2015 Ageing
Report. Economic and budgetary
projections for the 28 EU Member
States (2013-2060)», European
Economy, núm. 3, 2015.
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a duplicar-la el 2060. A principis
del segle xxi es va experimentar la
primera inversió de la tendència
demogràfica, i el nombre de persones
grans va superar el d’infants. Abans
d’arribar a la meitat d’aquest mateix
segle, tornarà a tenir lloc una inversió
demogràfica històrica, amb un
augment extraordinari de la població
sobreenvellida, a un ritme accelerat i
amb implicacions en diferents àmbits
de la vida. Les dimensions actuals de
la població d’edat, el seu creixement
recent i la seva previsible evolució
futura són reptes per als responsables
polítics, el sistema sanitari, econòmic i
social, i per als mateixos individus i les
famílies (Abellán i Sancho, 2011).
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GRÀFIC 4. EVOLUCIÓ DELS PERCENTATGES DE POBLACIÓ
MENOR DE 15 ANYS, MÉS GRAN DE 65 I MÉS GRAN DE 80,
2015-2060
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Font: Elaboració pròpia a partir
de les dades d’INE, INEbase:
Proyecciones de Población 2014-2064.
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1.2. Condicions de vida de les
persones a partir dels 65 anys

U

na de les principals tendències
al llarg del segle xx ha estat
el canvi radical en els patrons de
malaltia i mort. Les malalties cròniques
i degeneratives substitueixen les
infeccioses i parasitàries. És un canvi
epidemiològic global, més accentuat
entre la gent gran, en què les malalties
degeneratives són els principals
diagnòstics entre malalties i causes
de mort. Les millores en la indústria
farmacèutica, la rehabilitació i el
sistema sanitari contribueixen a un
retard en la discapacitat i la mort
(Abellán i Sancho, 2011).
En l’àmbit de la cura i la necessitat
d’ajuda, els canvis esdevinguts durant
els últims anys sembla que evidencien
una tendència ascendent en el

percentatge de població en situació de
dependència. Segons les últimes dades
de l’Encuesta Nacional de Salud de
España (Ministeri de Sanitat, Serveis
Socials i Igualtat, 2011), el 34,30 % de
les persones grans necessiten ajuda per
a la seva cura personal, mentre que el
1993 aquesta xifra era del 28,53 %. En
el cas de les persones de 85 i més anys,
aquestes xifres augmenten del
70,63 % el 1993 al 72,36 % el 2011.
L’augment de l’EV, una supervivència
més gran de les cohorts i una
longevitat més elevada són algunes de
les causes del creixement en el nombre
de persones que es troben en aquesta
situació, la qual cosa concorda amb el
que s’exposa al punt 1.4 d’aquest
treball, en què s’observa una certa
expansió de la morbiditat (Puga et al.,

GRÀFIC 5. DEPENDÈNCIA PER A LA CURA PERSONAL, 1993-2011

80

70,63

70
60

75,41

74,19

72,36

32,55

34,43

34,30

85 i més anys
65 i més anys

61,06
54,72

50
40

28,53
30
20

22,66

26,18

10
0

1993

1997

2001

2003

2006

Font: Elaboració pròpia
a partir de les dades
de l’Encuesta Nacional
de Salud de España,
1993-2011, Ministeri
de Sanitat, Serveis
Socials i Igualtat.
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2014). Això es correspon amb
l’existència d’un percentatge més alt
de dones que d’homes en aquestes
situacions: el 76,38 % de les dones
més grans de 85 anys i el 64,86 % dels
homes, ja que les dones són les
protagonistes de les cohorts de més
edat. La dependència funcional per a la
cura personal de la població de 65 i
més anys es calcula a l’Encuesta
Nacional de Salud de España a través
de la capacitat per dur a terme vuit
activitats: prendre medecines (recordar
la quantitat i el moment en què s’han
de prendre); menjar (tallar el menjar i
introduir-lo a la boca); vestir-se,
despullar-se i triar la roba per vestir-se;
pentinar-se (les dones) i afaitar-se (els
homes); tallar-se les ungles dels peus;
rentar-se la cara i el cos de la cintura
cap amunt; dutxar-se i banyar-se, i
passar tota la nit sol. Es considera que
la persona entrevistada presenta
dependència funcional per a la cura
personal si respon «Pot fer-ho amb
ajuda» o «No ho pot fer de cap
manera» almenys a una de les
activitats. En total, es comptabilitzen a
Espanya gairebé 3 milions de persones
grans en situació de dependència
funcional. Prop de 800.000 són més
grans de 85 anys (dades amb relació a
la població del 2011).
En el cas de la necessitat d’ajuda
per a les tasques domèstiques, els
percentatges pugen fins a gairebé 8 de
cada 10 persones de 85 i més anys, i a
gairebé 4 persones més grans de 65.
És a dir, la gran majoria de persones
de 85 anys necessiten ajuda per fer
les tasques domèstiques de casa seva.
La dependència funcional per a les
tasques domèstiques s’avalua a través
de la capacitat per dur a terme 13

activitats: utilitzar el telèfon (buscar
el número i marcar), comprar menjar
o roba, preparar-se el propi esmorzar,
preparar-se el propi dinar, tallar una
llesca de pa, fregar els plats, fer el llit,
canviar els llençols del llit, rentar roba
lleugera a mà, rentar roba a màquina,
fer la neteja de la casa o el pis (fregar
el terra o escombrar), netejar una taca
del terra i cosir un botó.
Les xifres de persones en situació
de dependència funcional per a la
mobilitat són similars a les anteriors:
el 78,11 % de les persones de 85 i
més anys i el 37,74 % de les persones
grans es troben en aquesta situació.
Aquestes xifres són les que més s’han
elevat respecte del 1993, en el 7,81 %
en el cas de les persones grans i en el
9,62 % en el de les persones de 85
i més anys. Així, els últims 18 anys el
nombre de persones de 85 i més anys
que necessiten ajuda per a la mobilitat
ha augmentat gairebé en el 10 %.

En l’àmbit de la cura i la necessitat
d’ajuda, els canvis esdevinguts
durant els últims anys
sembla que evidencien una
tendència ascendent en el
percentatge de població
en situació de dependència.

13
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GRÀFIC 6. DEPENDÈNCIA PER A
LES TASQUES DOMÈSTIQUES, 1993-2011
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GRÀFIC 7. DEPENDÈNCIA PER A
LA MOBILITAT, 1993-2011
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Font: Elaboració pròpia a partir
de les dades de l’Encuesta
Nacional de Salud de España,
1993-2011, Ministeri de Sanitat,
Serveis Socials i Igualtat.
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La dependència per a la mobilitat
s’avalua a través de la capacitat
per dur a terme sis activitats:
agafar l’autobús, metro, taxi, etc.;
administrar els propis diners (pagar
rebuts, tractar amb el banc, firmar
xecs); caminar (amb bastó o sense);
aixecar-se del llit i ficar-se al llit;
pujar deu esglaons, i caminar durant
una hora seguida. Es considera
dependència funcional per a la
mobilitat si la persona entrevistada
respon «Pot fer-ho amb ajuda» o «No
ho pot fer de cap manera» almenys a
una de les activitats.
Aquest increment de la població
més gran, de l’augment de l’EV i del
creixement consegüent de la població
en situació de dependència es preveu
que comportarà un descens de la
ràtio de suport familiar. La ràtio de
suport familiar es calcula a partir del
nombre de persones de 45-64 anys
respecte de les de 80 i més, suposant
que les persones d’aquesta franja
d’edat (45-64) són les potencials
cuidadores de les octogenàries,
potencials persones en situació de
dependència. Això suposaria que
la ràtio de suport familiar passarà
del 4,67 el 2014 a l’1,14 el 2064
(INE). És a dir, per cada persona
octogenària hi haurà 1,14 persones
d’entre 45 i 64 anys com a potencials
cuidadores en l’àmbit familiar. Sembla
necessària una revisió d’aquesta ràtio,
ja que actualment un nombre molt
important de persones d’entre 65 i 80
anys també assumeixen tasques de
suport i de cures.

14 Noves realitats
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GRÀFIC 8. RÀTIO DE SUPORT FAMILIAR, 2014-2064
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Font: Elaboració pròpia a partir d’INE, INEbase:
Proyecciones de población 2014-2064.

Segons les dades de The Ageing
Report (European Commission, 2015),
Espanya és el tercer país europeu amb
la ràtio de dependència més elevada,
calculada en aquest cas a partir de
la xifra de població octogenària
amb relació a la població en edat de

treballar (de 15 a 64 anys). És a dir, a
Espanya, en el període 2013-2060,
el nombre de persones grans amb
relació a les potencials al mercat de
treball supera la major part dels països
d’Europa, i queda només per darrere
de Portugal i Grècia.

Aquest increment de la població més gran,
de l’augment de l’EV i del creixement
consegüent de la població en situació
de dependència es preveu que comportarà
un descens de la ràtio de suport familiar.
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1.3. Canvis socials i econòmics
a l’última dècada

U

na dada rellevant sobre els
canvis esdevinguts durant les
últimes dècades a la població gran és
l’augment de les llars unipersonals,
les formades per una sola persona.
Segons les últimes dades de l’INE
(2014, dades provisionals), actualment
el 22,6 % de les persones grans
viuen soles. El 1998, aquesta xifra
era del 14,2 %. En total, 1.853.700
persones de 65 i més anys viuen soles
a Espanya.

1
Anomenem
propensió el quocient
entre el nombre de
persones de cada
grup d’edat que viuen
soles i el nombre
total de persones en
aquest grup d’edat.

Aquesta tendència es constata no
solament a la població gran, sinó a
tota la població. En els últims anys,
les llars unipersonals han anat en
augment per a totes les edats. Segons

l’INE, a Espanya hi ha 4.535.100 llars
unipersonals, és a dir, formades per
una única persona. D’aquesta xifra,
1.853.700 (el 40,9 %) corresponen
a persones de 65 o més anys que
viuen soles. I, d’aquestes llars, el
72,2 % estan formades per dones
(1.337.700). Si ho comparem amb els
valors mitjans del 2013, el nombre
de llars unipersonals ha crescut en
el 2,8 %. En termes absoluts, hi ha
123.100 llars unipersonals més. Són el
tipus de llar que més ha augmentat.
La propensió1 a viure en soledat és
diferent segons el sexe i l’edat. Així,
és més elevada en els homes fins a
arribar als 55 anys, i més gran en les
dones a partir dels 65 anys.

GRÀFIC 9. LLARS DE PERSONES DE 65 I MÉS ANYS
SEGONS LA FORMA DE CONVIVÈNCIA, 1998-2014
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GRÀFIC 10. DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ DE 65
I MÉS ANYS SEGONS EL TIPUS DE LLAR, 2013
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’EUSTAT, Distribution of population
aged 65 and over by type of household (source: EU-SILC).

Tot i així, en comparació de les dades
europees, Espanya és un dels països
amb menys percentatges de població
que viu sola de la UE-27 (2013).
Un altre canvi social important en la
població més gran és la millora del
nivell d’instrucció. A la piràmide de
població segons el nivell d’estudis del
1991, es mostra com, a les cohorts
d’edats més elevades, hi havia una
xifra considerable de persones sense
alfabetitzar, i una gran majoria que
tenien només estudis primaris.
Al perfil de població del 2011 s’observa
un dibuix diferent: s’estreny la figura
de població amb estudis primaris i

sense alfabetitzar, i augmenta la que
té estudis secundaris i superiors. Per
exemple, el percentatge de població de
70 a 74 anys amb estudis superiors ha
passat del 3,2 % el 1991 al 8,1 % el
2011.
En el futur, a més, es preveu que el
nivell educatiu continuï augmentant, ja
que entre les persones de 50 a 54 anys
s’ha passat del 5,6 % de persones amb
estudis superiors al 19,5 %. Aquesta
generació és la que el 2020 entrarà en
la franja d’edat de 65 anys.
Una conseqüència d’aquest augment
en el nivell educatiu s’evidencia
també en l’augment de l’ús de
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GRÀFIC 11 I 12. PIRÀMIDE DE POBLACIÓ
SEGONS EL NIVELL D’ESTUDIS. ESPANYA
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Una situació similar s’observa en l’ús
d’Internet, que ja és majoritari entre la
població de totes les edats (76,2 %).
En el cas de la població gran, més
d’1 de cada 4 persones declaren que
l’utilitzen amb assiduïtat (durant els
últims tres mesos). Aquesta xifra s’ha
elevat des de l’escàs 5 de cada 100
persones en vuit anys. Més de la meitat
de la població d’entre 55 i 64 anys
utilitza Internet avui dia.
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gran (de 65 a 74 anys), mentre que
el 2014 l’utilitzaven sovint el 25,8 %
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de 55 a 64 anys, aquesta xifra s’eleva
al 54,2 % que l’usen actualment.
Per tant, les generacions futures de
persones grans utilitzaran l’ordinador
com a eina en la seva vida quotidiana
de forma majoritària, ja que, a més de
registrar la meitat de la població
usuària a la generació anterior, s’albira
un descens de la bretxa digital més
enllà del generacional. El consum
d’aquestes eines augmenta a un nivell
superior a l’avanç de les cohorts.
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Tant en el consum d’Internet com en
l’ús de l’ordinador, l’augment més
important en els diferents grups d’edat
es troba en la generació esmentada.
En un període curt de temps, les
persones d’entre 55 i 64 anys han
començat a integrar les TIC en la seva
vida quotidiana d’una manera molt
considerable, de manera que registren
un augment de més de 30 punts
percentuals en l’ús de l’ordinador
i gairebé de 40 en la utilització
d’Internet. Aquesta població està
formada per les persones grans del
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futur més pròxim, amb habilitats
tecnològiques i nivells educatius més
elevats que les generacions anteriors.

GRÀFIC 13. ÚS DE L’ORDINADOR, 2006-2014
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GRÀFIC 14. ÚS D’INTERNET, 2006-2014
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’INE, INEbase: Encuesta sobre
Equipamiento y Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
en los Hogares, 2014.

Les generacions futures de persones grans
utilitzaran l’ordinador com a eina en la seva vida
quotidiana de forma majoritària, ja que,
a més de registrar la meitat de la població usuària a
la generació anterior, s’albira un descens de la bretxa
digital més enllà del generacional.
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GRÀFIC 15. RENDA ANUAL NETA MITJANA
PER PERSONA SEGONS L’EDAT, 2009-2014

GRÀFIC 16. IMPORT MITJÀ DE LES PENSIONS
DE JUBILACIÓ I VIUDETAT, 1981-2014
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INEbase: Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), 2014.
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’INSS,
Pensiones Contributivas del Sistema de la Seguridad
Social, Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, dades del
desembre de cada any.

L’import de les pensions de jubilació
i viudetat no ha experimentat
retrocessos, fins i tot en el període
de crisi econòmica. L’import mitjà de
les pensions ha augmentat
considerablement durant els últims
trenta anys, de 117,39 euros el 1981
a 1.007,69 el 2014 per a la pensió
de jubilació, i de 75,73 euros a
626,12 per a la de viudetat. Hi ha una
diferència evident entre l’import de
la pensió mitjana de jubilació i el de
viudetat. L’import mitjà de la pensió de
jubilació va de 835,77 euros a Galícia
a 1.245,67 al País Basc. En el cas de
la pensió de viudetat, aquesta oscil·la
entre 528,89 euros a Galícia i 742,49
al País Basc.
Segons l’últim estudi publicat a
l’Observatorio Social de las Personas
Mayores (CCOO, 2014), l’any 2013

el 19,9 % de les llars del nostre país
estaven sustentades per una persona
amb una pensió de jubilació. Les
llars que tenen com a font principal
d’ingressos una prestació de jubilació
han augmentat durant el període de
crisi, fins a arribar gairebé al 20 % del
total de les llars el 2013. La proporció
més gran de llars sustentades per
persones que cobren una prestació
de jubilació es troba a les comunitats
autònomes de Castella i Lleó (24,7 %)
i Astúries (24 %), on gairebé 1 de cada
4 llars està sustentada per una persona
jubilada, mentre que a l’extrem oposat
hi ha comunitats com Canàries (13 %)
i Balears (16 %).
Encara que la solidaritat econòmica
de pares i mares amb els seus
fills és una pràctica habitual en la
nostra societat, l’impacte de la crisi
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GRÀFIC 17. LLARS SUSTENTADES PER UNA PERSONA
QUE COBRA PRESTACIÓ DE JUBILACIÓ, 2013
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econòmica actual ha suposat un
augment d’aquestes ajudes. L’elevat
índex d’atur registrat en els últims
anys, amb una incidència especial
en les generacions joves, ha fet que
les famílies d’origen adquireixin
cada vegada més importància en el
manteniment d’altres nuclis externs a
la llar. D’aquesta manera, les persones
grans, amb una estabilitat econòmica
més gran garantida a través de la
seva pensió i del seu habitatge en

15,1
13

Font: CCOO (2014),
Observatorio Social de
las Personas Mayores
2014. Para un
envejecimiento activo.

propietat, han hagut de solucionar
problemes monetaris dels seus
parents.
L’habitatge, des del punt de vista més
economicista, és un bé del qual es
pot gaudir com a patrimoni. Es pot
convertir en una càrrega feixuga o,
ben al contrari, en l’alliberament d’una
part important del pressupost, que es
pot invertir a sufragar altres necessitats
(Pérez Ortiz, 2006).
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GRÀFIC 18. PERSONES AMB HABITATGE EN PROPIETAT
SEGONS L’EDAT, 2004-2014
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El règim de tinença de l’habitatge es
considera un indicador molt rellevant
a l’hora d’analitzar els recursos i
la situació socioeconòmica de les
persones grans. Suposa un alleujament
en els pressupostos familiars i, en
conseqüència, proporciona un
sentiment important de seguretat
en aquesta etapa de la vida (Barrio
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Font: Elaboració pròpia
a partir de les dades
d’INE, INEbase: Encuesta
de Condiciones de Vida,
2014.

2014

et al., 2015). La gran majoria de
persones grans tenen el seu habitatge
en propietat (89,8 %). La línia de
tendència sembla, a més, que va
en augment, tot i que s’observa un
lleuger descens del 2012 al 2013. La
tinença en propietat per a la resta de la
població ha anat, no obstant això, en
lleu declivi.

L’elevat índex d’atur registrat en els últims anys,
amb una incidència especial en les generacions joves,
ha fet que les famílies d’origen adquireixin
cada vegada més importància en el manteniment
d’altres nuclis externs a la llar.
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1.4. Els estudis de les cohorts
i la compressió de la morbiditat

D

esprés de la sorprenent foto
anterior relacionada amb els
canvis demogràfics i en les condicions
de vida, necessitem, abans de
caracteritzar i definir els nous
«tipus» de vellesa que es presenten
actualment, respondre prèviament a
algunes preguntes, dues de les quals
són especialment pertinents per a
l’objecte d’aquest treball.
La primera qüestió té a veure amb
si l’irrefutable augment de l’EV
assolit a les societats occidentals s’ha
aconseguit augmentant el temps
de vida amb discapacitat o sense
discapacitat. I la segona pregunta,
complementària de la primera, es
refereix a si, independentment de
viure més temps (amb discapacitat
o sense), hi ha millores o no en el
funcionament dels individus en
diferents àrees (física, cognitiva,
emocional, independència respecte
de les activitats de la vida diària, etc.)
al llarg del procés d’envelliment.
En altres paraules, si les persones
nascudes en cohorts diferents tenen
a la mateixa edat un funcionament
millor o pitjor en diferents àrees.
Aquestes dues preguntes ens
facilitaran, a més de definir els tipus
d’envelliment existents, argumentar
les iniciatives i les accions que es

proposa que abordi la Fundació
Bancària ”la Caixa”.
La resposta a la primera pregunta
és complexa. Mentre que és senzill
definir què és la mortalitat, resulta
notablement més dificultós definir què
s’entén per morbiditat o discapacitat,
que són conceptes clarament
multidimensionals (Martin et al., 2010),
que varien entre els diferents estudis
i que són difícils de comparar perquè
es basen en definicions diferents del
mateix concepte.
En general, diverses teories analitzen si
l’augment de l’EV són anys guanyats
lliures de discapacitat o, al contrari,
vivim més a costa de viure més anys
amb discapacitat. Hi ha tres teories
clàssiques que analitzen aquesta
qüestió:
1. La teoria de la compressió
de la morbiditat
2. La teoria de l’expansió
de la morbiditat
3. La hipòtesi de l’equilibri dinàmic
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TEORIES CLÀSSIQUES QUE ANALITZEN SI
L’AUGMENT DE L’EV SÓN ANYS GUANYATS
LLIURES DE DISCAPACITAT O VIVIM MÉS A COSTA
DE VIURE MÉS ANYS AMB DISCAPACITAT

1. La teoria de la compressió de la morbiditat (Fries, 1980), que estableix que
la vida humana té un límit al qual s’acosta l’EV, i que les malalties cròniques
i la discapacitat que s’hi associa es poden comprimir cap al final de la vida,
retardant-ne l’aparició, gràcies a estils de vida més saludables i a la millora
dels tractaments i les cures sanitàries, la qual cosa conduiria a un descens del
nombre d’anys viscuts amb discapacitat.
2. La teoria de l’expansió de la morbiditat (Gruenberg, 1977; Olshansky
et al., 1991), que estableix que el guany en EV significa més anys viscuts
amb malalties cròniques i discapacitat, ja que considera que els problemes
comencen a la mateixa edat, però es viu més temps amb aquests a causa de
les millores en les intervencions sanitàries que poden prolongar la vida (en
aquest cas, les millores sanitàries poden retardar l’aparició de la discapacitat,
però aquestes persones viuen més temps, cosa que condueix, en definitiva, a
una expansió del temps viscut amb problemes).
3. La hipòtesi de l’equilibri dinàmic (Manton, 1982), que estableix que
una longevitat més gran comporta també un increment del temps amb
discapacitat, però es redueix el temps viscut amb discapacitat severa, gràcies
a les intervencions mèdiques i als canvis en els estils de vida, que redueixen
l’impacte de les malalties cròniques sobre la discapacitat.

Si bé aquestes tendències, cap a la
compressió, l’expansió o l’equilibri, es
poden succeir en el temps o coexistir
en diferents àmbits espacials, les dades
existents a l’Estat espanyol (Puga et al.,
2014) apunten a un augment dels anys
de vida lliures de discapacitat en els
últims lustres. Es registra un retrocés
en els últims anys (augment dels anys
de vida amb discapacitat), a causa
fonamentalment de la crisi econòmica
i amb diferències interterritorials, un

patró geogràfic Nord-Sud amb una
EV més gran lliure de discapacitat
concentrada al Nord de l’Estat respecte
del Sud, tret d’Andalusia, que manté
un patró similar al del Nord de l’Estat.
Així doncs, a la llum de les dades
existents actualment, no és possible
obtenir una resposta clara a aquesta
primera pregunta sobre si la morbiditat
es comprimeix o no, i cal esperar
noves dades que permetin, si s’escau,
dilucidar aquesta pregunta.

24 Noves realitats

CAT_210x297_A4 Personas envejecen.indd 24

27/9/17 10:12

Respecte de la segona qüestió, si hi
ha millores o no en el funcionament
dels individus al llarg del procés
d’envelliment, és a dir, si les persones
nascudes en cohorts diferents tenen
a la mateixa edat un funcionament
millor o pitjor en diferents àrees,
existeix cada vegada una evidència
acumulada més gran d’aquesta
millora. Encara que hi ha discrepàncies
entre diversos treballs al voltant de
la quantificació d’aquesta millora,
diferents autors i estudis suggereixen
guanys en diferents àrees d’avaluació,
sempre a favor de les cohorts
nascudes més tard, en comparació de
les cohorts nascudes abans.

En resposta conjunta a la primera i la
segona pregunta que es plantejaven
en aquest epígraf, sembla evident
que les millores en diferents àrees
de funcionament dels individus
arriben a les primeres etapes de
l’envelliment, però hi ha dubtes
(Gerstorf et al., 2011; Hülür et al.,
2013) sobre les possibilitats de
generalització d’aquestes millores a
edats molt avançades, que —com
es recollia a l’apartat 1.2 d’aquest
treball— continuen tenint importants
necessitats d’ajuda.

PODEM AFIRMAR QUE DISPOSEM D’EVIDÈNCIES
CIENTÍFIQUES EN ASPECTES COM ELS SEGÜENTS:

1. Ajornament de la davallada física, cognitiva i
funcional (Lindenberger, 2012; Small et al., 2011;
Vaupel, 2010; Falk et al., 2014) a edats cada vegada
més avançades, tot i que es pot esperar que aquesta
davallada tingui lloc abans de la mort de l’individu
(Christensen et al., 2008).
2. Més benestar (Gerstorf et al., 2015).
3. Menors dificultats (en dones) davant l’afrontament
d’esdeveniments estressants (Perrig-Chiello et al., 2015).
4. Més implicació en activitats (Falk et al., 2014) de valor
afegit (temps lliure), cosa que redunda en millors
conductes preventives.
5. Manteniment durant més temps d’una identitat no
relacionada amb l’edat (Falk et al., 2014).
6. Més satisfacció amb els contactes socials (Falk et al.,
2014).
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1.5. Etapes vitals en el
procés d’envelliment

L’

augment de l’EV comporta un
canvi en la significació de les
edats. Comprendre i caracteritzar
com les persones viuen les diferents
circumstàncies i condicions de
l’envelliment és bàsic per poder
formular iniciatives que donin
suport a les diferents situacions de
necessitat i ajuda.
Una qüestió sembla clau: viure
més comporta un augment de la
diversificació i la fragmentació de
les diferents etapes de la vida i la
vellesa (Broussy, 2013; International
Longevity Centre Brazil, 2015). A la
tríada tradicional infància-adultesavellesa, s’hi han afegit diferents etapes
l’últim segle, infància-preadolescènciaadolescència-joventut-adultesa-vellesa,
i aquesta última es pot subdividir
actualment almenys en tres subetapes,
maduresa-fragilitat-cures, que fan el
cicle vital més complex i singular.
En termes d’envelliment, i per definirho amb una única frase, s’ha passat
d’una concepció homogeneïtzadora
d’una única «tercera edat» a tres
etapes diferenciades, diverses i molt
personals, del que hem anomenat
envelliment. Una primera etapa en
la qual els subjectes es conceben
«grans però no vells», una segona
etapa d’entrada en la «fragilitat» i
una tercera de «pèrdua d’autonomia»
que adquireix diverses denominacions
en funció de la literatura consultada
(Yanguas et al., 2008; Prieto et al.,

2009; Broussy, 2013; Prieto et al.,
2015). Aquestes tres etapes no són
obligatòriament evolutives ni afecten
tots els individus, i tenen lloc sota
el paraigua de les grans diferències
interindividuals que acompanyen
sempre la vellesa.
Resumidament:
Primera etapa:
La primera etapa es caracteritza
per una percepció generalitzada de
les persones, que se senten grans
però no velles ni ancianes. Si no fa
gaires anys la jubilació suposava el
començament del final de la vida,
per a les persones que actualment
es jubilen (entre els 55 i els 65 anys),
aquesta etapa és el començament
d’una nova vida. Alguns encara són
«pares grans» d’«infants petits».
És una fase nova, inexplorada,
desconeguda, dinàmica, activa,
plena de possibilitats innovadores,
de poder canviar el projecte vital, de
desbloquejar desitjos i aspiracions
posposades; sempre que la persona
ho pugui fer. Les persones es
defineixen des de l’adultesa, i
continuen duent a terme les activitats
i els rols que han fet al llarg de la seva
vida. I el que deixen enrere no és la
seva vida adulta —el seu projecte
vital— per passar a una altra etapa;
el que abandonen és el seu passat
laboral, no la seva trajectòria vital.
No perceben un pas d’etapa, com el
que anys enrere percebien els seus
avantpassats. La seva consciència més
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aviat recolza en la idea que el seu
procés maduratiu no ha conclòs.
No parlen de desvinculació i
replegament, sinó de creixement i
desenvolupament. La dificultat
consisteix a imaginar el futur com
un espai de projecció personal,
i la complicació rau de vegades
a connectar amb el propi desig i
comprendre quines activitats donen
sentit i canalitzen el projecte vital que
cada individu vol desenvolupar.
Segona etapa:
La segona etapa s’inicia
hipotèticament quan la salut comença
a mostrar els primers símptomes de
desconfiança i es perd el dinamisme
de la fase precedent. Per a les
persones, aquesta etapa és un procés
d’adaptació constant cap a límits més
estrets, en què la distància entre els
desitjos i la realitat és cada vegada
més gran, la persona pateix una mena
de procés de «fragilització», i entren
en joc les pors i els temors. Moltes
persones en aquesta etapa constaten
una «lluita sense quarter» contra la
pèrdua d’identitat, de protagonisme,
en què els sentiments d’aïllament i
soledat van guanyant terreny al llarg
d’aquest procés. No hi ha una edat
concreta en aquest sentit, però solen
tenir lloc dos fenòmens:
//a. La inversió de la solidaritat
familiar, que passa de ser «de
pares a fills» a «de fills a pares».
Canvia el «centre de gravetat de la
reciprocitat»: els grans comencen
a deixar de ser cuidadors de les
generacions posteriors (fills, néts,
etc.) i les generacions més joves es
comencen a «ocupar» dels pares (no
tant en el sentit de tenir-ne cura com
de transposició de rols).

//b. La síndrome de desplaçament,
en què el subjecte va perdent el
seu «lloc» al món i a la família, va
deixant de banda rols habituals de
l’etapa anterior (d’adult), a causa de
la pèrdua de vitalitat i dinamisme
derivada del mateix procés
d’envelliment.
Tercera etapa:
A la tercera etapa pot aparèixer una
pèrdua potencial d’autonomia i la
necessitat consegüent de cures. No
és una etapa obligada, i habitualment
es correspon amb persones cada
vegada més grans (el risc augmenta
amb l’edat). Durant aquesta etapa,
que és un procés i no un estat (no
és estrictament necessària una
davallada continuada i imparable,
sinó que l’autonomia es pot perdre
i reconquerir), el principal repte,
després de la necessitat de cures, és
combatre la pèrdua de contacte amb
el món i amb els altres. Deixant de
banda les malalties que desintegren
l’individu (per exemple, la malaltia
d’Alzheimer), els dèficits que generen
dependència limiten i empobreixen
les relacions interpersonals,
sotmeses a una «lògica d’atenció
a la dependència» que corre el risc
d’ignorar la biografia de l’individu,
la seva identitat personal i el seu
projecte vital. És l’etapa de les cures,
de la interdependència, de posar en
marxa mecanismes i models d’atenció
que assegurin una qualitat de vida
digna, el benestar més gran possible,
partint del respecte ple per la dignitat
i els drets de la persona, els seus
interessos i preferències, i comptant
amb la seva participació efectiva.
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L’últim document de consens que
revisa el paradigma de l’envelliment
actiu, que porta per títol Active
Ageing: A Policy Framework in
Response to the Longevity Revolution
(International Longevity Centre Brazil,
2015) posa l’accent en qüestions
similars a les expressades en aquest
epígraf, encara que d’una manera més
general. Parteix d’una idea central,
que és la necessitat d’abandonar
les nocions que actualment tenim
sobre la jubilació i l’envelliment, i
proposa un abordatge més flexible,
menys rígid i estructurat. El document
exposa la irrupció d’una nova etapa
dins l’envelliment que anomena
gerontolescència —equiparable, en
termes generals, a la primera fase
abans proposada—, caracteritzada per
uns anys viscuts en plenitud des de la
sisena dècada en endavant; i emfatitza,
igualment, la resiliència i l’adaptació de
la gent gran. A més, aquest document,
respecte del publicat per l’OMS el
2002, inclou l’aprenentatge al llarg
de la vida com el quart puntal de
l’envelliment actiu (els altres tres són la
salut, la participació i la seguretat).
Resumidament, hi ha un consens
general que l’augment de l’EV
comporta la irrupció de diferents
etapes del que s’entén per vellesa:
una primera etapa plena de vitalitat,
en la qual l’individu continua
buscant la màxima expressió del seu
desenvolupament maduratiu; una
segona etapa marcada per l’inici de les
situacions de fragilitat, i una tercera
etapa —no obligatòria— definida per
una possible necessitat de ser cuidat.
Aquesta complexitat del que s’entén
per vellesa requereix:

1. Nous acostaments conceptuals, ja
que parlem de gairebé tres dècades
de vida, en què es passa d’una
culminació del procés maduratiu
(etapa de desenvolupament) a la
finalització de la vida de l’individu.
Es tracta del mateix temps de vida
que hi ha entre els 30 i els 60 anys, o
entre els 20 i els 50.
2. Noves i múltiples intervencions,
des de la idea d’aprenentatge al
llarg de la vida, tant per poder
desenvolupar el projecte personal
com per fer front a la fragilitat, a la
inversió de rols, etc.
3. No hi ha cap «manual
d’instruccions». No coneixem
en profunditat encara els reptes
implícits de cada etapa, i hem de
generar coneixement i habilitar
recursos al voltant seu i de la
relació entre cada etapa i les
generacions que la precedeixen i
l’antecedeixen.
4. Aquestes realitats han arribat
per quedar-se aquí, i la
perspectiva és que la inversió en
investigació de la salut faci més
gran encara aquesta complexitat.
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1.6. Els nous rols de la gent gran:
inquietuds i necessitats

L’

augment de l’EV i el canvi en la
significació de les etapes analitzat
abans s’entrecreuen amb alguns canvis
socials i altres situacions derivades de
la inversió en salut i vida saludable, que
posen a prova la capacitat d’adaptació
de la gent gran als canvis, transformant
els rols i les situacions que han de
viure. En altres paraules, les tres etapes
descrites al punt anterior s’entrellacen
amb nous canvis amb els quals
interaccionen i dels quals sorgeixen
altres noves realitats, que en aquest
moment amb prou feines podem intuir,
però que caracteritzaran l’envelliment
en el futur.
Potser els més importants són els
canvis socials que acompanyen aquesta
revolució de la longevitat. D’una
manera resumida i gràfica, Zygmunt
Bauman (Bauman, 2007; Bauman,
2009) utilitza la metàfora d’una
societat líquida per definir aquella en la
qual —deixant de banda l’economia—
es dóna una precarietat cada vegada

més gran dels vincles humans i un
individualisme més important. A
més, aquesta «liquiditat» defineix
societats marcades per un caràcter
transitori i volàtil de les relacions;
societats que, a més, viuen en un
temps sense les certeses d’èpoques
anteriors. Les actuals generacions de
persones grans, independentment
de l’etapa en la qual es trobin, han
d’afrontar nous escenaris no esperats
en una societat que es mou dins
uns paràmetres que provoquen
inseguretats no previstes, i per a les
quals se’ls fa complicat elaborar una
resposta. Aquestes situacions abracen
àmbits molt diferents d’una societat
en canvi, marcada en molts casos per
la precarietat econòmica pròpia o
familiar, canvis en les relacions dels fills
i intergeneracionals, canvis en l’estat
del benestar i en les seves prestacions
socials, canvis en l’ocupació, la
globalització, la urbanització, noves
migracions, desigualtats socials… i un
llarg etcètera.

Les actuals generacions de persones grans,
independentment de l’etapa en la qual es trobin,
han d’afrontar nous escenaris no esperats en una
societat que es mou dins uns paràmetres que
provoquen inseguretats no previstes, i per a les quals
se’ls fa complicat elaborar una resposta.
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Al mateix envelliment i al canvi en aquest
procés se sumen i juxtaposen altres variables
de caràcter «contextual» que caracteritzen
la seva vida quotidiana i la dels qui l’envolten,
a les quals ha de donar una resposta
gairebé obligada i per a les quals no se sent preparat.

En altres paraules, al mateix
envelliment i al canvi en aquest procés
se sumen i juxtaposen altres variables
de caràcter «contextual» (fora de
l’individu) que caracteritzen la seva vida
quotidiana i la dels qui l’envolten, a les
quals ha de donar una resposta gairebé
obligada i per a les quals no se sent
preparat. Seria llarg caracteritzar totes
aquestes possibles situacions, però
n’hi ha prou amb alguns exemples per
esbrinar els nous rols i les situacions
subjacents:

2. Cada vegada és més comú trobar
dones entre la setena i la vuitena
dècada de la vida que tornen a
tenir els fills i els néts a casa (per
motiu de separacions, divorcis o
crisi econòmica), que tornen a ser
«mestresses de casa» en el sentit
tradicional, quan feia dècades que
no exercien aquest rol, quan les
seves capacitats són cada vegada
més reduïdes i han de capgirar el
seu projecte de vida per adaptar-se
a les noves situacions.

1. Fa poques dècades, quan les
persones arribaven a l’edat legal
de jubilació, la generació que les
precedia havia mort i la que les
succeïa funcionava de manera
autònoma i estava instal·lada en la
fase adulta. Avui, en canvi, molta
gent més gran de 60 anys viu i
sent una altra realitat si, com passa
sovint, els seus pares encara són
vius i tenen fills a càrrec seu.

3. Hi ha homes i dones que, al final
de la sisena dècada de la seva vida
i principis de la setena, busquen
completar la seva pensió, que
continua sent, a curt termini i potser
a llarg termini, la sustentació de la
seva família, quan el seu projecte
vital i les seves capacitats marcaven
altres camins, una realitat per a la
qual s’han de formar.
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Senten ja les persones que
envelleixen aquesta situació de
canvi i adquisició de nous rols?
No hi ha una evidència excessiva sobre
la percepció de la realització de nous
rols. Les úniques dades disponibles
procedeixen d’una enquesta elaborada
per l’Institut de Govern i Polítiques
Públiques (IGOP) de la Universitat
Autònoma de Barcelona per a la
Fundació Bancària ”la Caixa” dins el
projecte Sempre acompanyats, sobre
una mostra de 1.219 casos de Terrassa,
Tortosa i Girona. Quan es pregunta
a persones grans i altres si creuen
que estan duent a terme nous rols,
d’aquest qüestionari es deriva:
a) que el 79 % de la mostra de
persones grans creuen que fan nous
rols i que els fan de forma habitual,
i només el 8 % neguen la realització
d’activitats diferents de les dels seus
predecessors; i b) independentment de
l’edat, el 79 % dels enquestats opinen
que les persones grans exerceixen
nous rols. Així doncs, sembla que hi
ha una opinió majoritària sobre el fet
que les persones es veuran abocades a
sincronitzar els seus rols amb realitats
noves que les interpel·len.

jubilació es fa més «borrosa», ja que
conviurà amb feines a temps parcial;
diferents generacions de menys
membres conviuran simultàniament
i ocuparan els mateixos espais, la
qual cosa suposa una «fricció»
intergeneracional més gran; persones
grans competiran amb joves per feines,
i un llarg etcètera de noves situacions
que transformaran la nostra societat
i el que ara entenem per vellesa.
Les últimes etapes del cicle vital es
flexibilitzen i es tornen més complexes.
La necessitat d’adaptació serà més
gran, i l’aprenentatge al llarg de la
vida, una eina imprescindible per a
un futur «líquid», cada vegada més
incert i canviant, menys previsible, com
metaforitzava Bauman.

Aquests canvis socials, analitzats
en clau «personal» als paràgrafs
anteriors, provoquen en «general»
que les persones grans, instal·lades en
les diferents etapes de l’envelliment,
hagin de dur a terme rols que no
s’ajusten ni connecten amb el que
esperen d’aquesta etapa de la vida,
i que de vegades percebin que, a
més, són lluny de les seves capacitats.
Dinàmiques estables anteriors, com la
de «formació-feina-jubilació», s’estan
trencant; els rols de gènere tradicionals
són cada vegada menys evidents; la
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2

Cap a un
nou marc de
comprensió

de les persones al llarg del
procés d’envelliment
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2.1. Tendències en
planificació gerontològica
2.1.1. De l’impacte
socioeconòmic de
l’envelliment a la construcció
d’una societat de les cures
La descripció feta fins ara ofereix
una fotografia, d’una banda, de la
impactant transició demogràfica i les
seves corresponents conseqüències
socials i econòmiques en què estem
sumits la major part dels països
desenvolupats, i de l’altra, de les
conseqüències d’aquests canvis en el
mateix procés d’envelliment i en la seva
vivència. Tots els països desenvolupats,
en un grau més gran o més petit,
intenten reaccionar davant una nova
estructura de les societats modernes
que exigeix respostes diferents i
adequades a les característiques de la
ciutadania que les integra.
S’imposa, per tant, una reformulació
de l’actual model de governança
que incorpori l’envelliment amb
caràcter transversal en totes les seves
polítiques sectorials: la construcció
dels espais públics, barris, ciutats i
pobles, els serveis sanitaris i socials,
els transports, el sistema educatiu i el
sistema de producció s’han d’adaptar
a una societat que envelleix fins a
límits no previstos i que reclama la
seva integració i participació plena
en la vida social i comunitària. En

definitiva, hem de fer un esforç social
de gran magnitud, des de tots els
sectors afectats, públics i privats, per
aconseguir un canvi integral en què el
grup de població que envelleix ocupi
el lloc que li correspon, no sols per la
seva importància en nombre, sinó pel
paper que ja té en la construcció d’una
societat moderna, desenvolupada, que
genera riquesa des de l’envelliment i
que sedimenta valors imprescindibles
per a les persones que la componen.
Des d’aquesta perspectiva, es
preveu que la longevitat dels països
desenvolupats, i en conseqüència
d’Espanya, no solament s’associarà
a un problemàtic increment de
la despesa pública, sinó també a
un important desenvolupament
econòmic al servei de les necessitats
i les preferències dels seus ciutadans
més grans. En definitiva, representa
un gran potencial d’ocupació en
serveis personals i de proximitat, així
com del sector industrial i tecnològic.
Des del punt de vista del consum,
s’entreveu una important oportunitat
generada pel grup de persones en
procés d’envelliment en diversos
àmbits —disseny i moda, productes
de cosmètica, turisme, oci, educació,
espais saludables per practicar exercici,
etc.—, que afectaria la major part
dels sectors de producció. Tot això,
sense oblidar, en cap cas, l’impacte
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socioeconòmic derivat de la necessitat
creixent de provisió de cures des d’una
àmplia perspectiva multidimensional.
És necessari, i també just, difondre
aquest missatge, encara poc freqüent,
que pot contribuir al necessari canvi de
percepció de la societat amb relació
a la vellesa, associada massa sovint a
dependència, malaltia o despesa (CIS,
2004). La reflexió sobre un nou model
de governança de la nostra societat
contribuirà a la difusió d’una imatge
molt més positiva i ajustada a la realitat
sobre les persones grans, potencials
consumidores d’aquest gran mercat
«gris» que s’està impulsant a tots
els països desenvolupats, des de la
percepció que l’envelliment suposa un
gran potencial de desenvolupament
econòmic i d’ocupació que, juntament
amb el paper creixent de les persones
grans en la transferència d’atencions
i cures no remunerades, fa possible
el manteniment d’una societat del
benestar.
A Europa, els Estats Units i Austràlia
proliferen iniciatives innovadores
liderades des de les mateixes persones
grans, que reivindiquen la seva
capacitat de decisió sobre les seves
vides i que fan visible la seva aportació
imprescindible a la societat que han
anat construint al llarg de moltes
dècades. Organitzacions de persones
grans com ara l’American Association
of Retired Persons (AARP), que aplega
40 milions de socis de més de 50 anys
sota el lema «Servir, no ser servit»,
constitueixen autèntics lobbies amb
capacitat d’influència en bona part de
les decisions polítiques del seu país.
Aquest model associatiu prolifera
actualment a molts països europeus.

D’altra banda, la planificació
gerontològica dels diferents països i
territoris intenta afrontar el paradigma
de l’anomenada revolució de l’edat
almenys des de dues perspectives:
1.
Les iniciatives d’alguns països que
incorporen l’envelliment com a
element transversal en la vida social
i en la presa de decisions polítiques.
França constitueix el paradigma
d’aquest posicionament. El 17 de juliol
de 2014 va aprovar la Llei d’adaptació
de la societat a l’envelliment (Loi
sur l’Adaptation de la Société au
Vieillissement), que conceptualment
és un gir copernicà a l’enfocament
de l’«edat», que fins ara entenia el
col·lectiu de la gent gran des de les
polítiques socials com un grup de
població que necessita «integrar-se» en
la societat. Des d’aquesta innovadora
perspectiva francesa, és la societat en
conjunt la que es planteja introduir
canvis en les seves estructures per
adaptar-se a la transició demogràfica.
L’enfocament positiu d’una societat
envellida està presidit pel paper
de la silver économie, que afirma
que la primera font d’ocupació no
deslocalitzada a França per als pròxims
anys serà l’envelliment. Però no acaba
aquí. Aquesta llei recorre l’itinerari de
l’envelliment fins al final de la vida i
afronta tots els temes, tant de caràcter
conceptual com d’aplicació pràctica,
que avui preocupen els responsables
polítics, els planificadors i el món
acadèmic: fragilitat, dependència,
permanència al domicili, cures i
cuidadors, i final de vida. Tots aquests
aspectes s’insereixen en un marc
conceptual que promou la cultura de
l’autonomia i la societat de les cures.
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2.
L’abordatge sectorial o especialitzat
més tradicional per donar resposta a les
necessitats d’aquest ampli i divers grup
de població, molt utilitzat en països
anglosaxons i al Canadà. Generalment,
aquest plantejament s’estructura en tres
grans blocs:
a. Plans d’envelliment actiu que
sorgeixen amb força arran de la
Segona Assemblea Mundial sobre
l’Envelliment (Madrid, 2002) i de la
difusió del document Envelliment
actiu. Un marc polític, que es va
convertir ràpidament en un autèntic
paradigma sobre el tema i que ha
estat revisat i difós molt recentment
(International Longevity Centre
Brazil, 2015). De vegades, aquest
tipus de planificacions han servit per
sistematitzar i integrar les activitats
que s’ofereixen des de diverses
entitats públiques i privades a
persones en procés d’envelliment,
independents, actives i desitjoses de
dur a terme accions centrades en:
»»El manteniment de la independència
i la prevenció de la malaltia: exercici
físic, entrenament cognitiu.
»»L’ús satisfactori del temps lliure
centrat sobretot en viatges i en les
activitats derivades d’aquests viatges.
»»L’aprenentatge de noves
competències i àrees de coneixement
no explorades fins llavors. Les aules
i les universitats de gent gran, en
les seves diferents modalitats, tenen
un paper molt rellevant en aquest
aspecte.
»»Mereix un esment especial
l’acostament al món de les
tecnologies de la informació i la
comunicació (TIC) —utilització
d’ordinadors, Internet, dispositius
mòbils, etc.—, que ha contribuït

a disminuir la bretxa tecnològica
de manera significativa, com s’ha
pogut observar als gràfics 13 i
14. S’ha obert així tot un món ple
d’oportunitats per a les persones
grans a través de les TIC. L’Obra
Social ”la Caixa” ha tingut un paper
molt rellevant en aquest procés.
»»La participació en la vida social
i comunitària, bé a través de les
associacions i organitzacions de
gent gran o de la seva incorporació
en organitzacions de voluntariat,
veïnals, confessionals, partits polítics,
etc. Sense entrar en una anàlisi
en profunditat d’aquest fenomen,
sembla que els seus resultats són
encara limitats.
b. Planificacions de caràcter
sociosanitari destinades a donar
resposta a les necessitats derivades
de les situacions de dependència, i
molt enfocades a l’organització
i la gestió de sistemes sanitaris i
socials de cures de llarga durada. En
la major part dels casos, aquestes
planificacions giren al voltant del
compliment del desig de les persones
que necessiten ajuda per continuar
vivint a casa seva, una aspiració que
fins ara no ha aconseguit obtenir
respostes satisfactòries a través de
la coordinació, la integració i la
diversificació d’atencions i serveis.
c. Planificacions destinades a persones
amb demències, especialment
la malaltia d’Alzheimer, que
ocupen un lloc primordial en la
generació de plans i estratègies
a tots els països desenvolupats.
L’enfocament multidimensional,
integrador i sociosanitari, així com el
desenvolupament de propostes des
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del principi de la complementarietat
en les cures, presideixen aquest
tipus d’iniciatives. El món associatiu
liderat pels familiars de les persones
amb demència té un paper molt
important en la visibilitat d’aquestes
malalties i en l’exigència de
respostes des dels poders públics i
altres iniciatives de caràcter privat.
Finalment, i des d’un punt de
vista més transversal i integrador,
actualment proliferen un altre tipus
de planificacions centrades sobretot
en el concepte de housing, a partir de
la constatació de la gran importància
que té mantenir les persones al seu
domicili habitual quan necessiten
ajuda. Aquest tema adquireix una
perspectiva transversal i preventiva
amb la promoció de la presa de
decisions sobre l’habitatge i l’entorn
proper abans que sorgeixi la situació de
dependència. Hi ha diverses iniciatives
en aquesta línia de treball, entre les
quals destaquen les que s’han dut a
terme al Regne Unit i, sobretot, al món
anglosaxó:
//Lifetime Homes, Lifetime
Neighbourhoods. A National Strategy
for Housing in an Ageing Society.
West Yorkshire: Communities and
Local Government Publications, 2008.
//Providing Housing Support for Older
and Vulnerable People,2 Regne Unit.

https://www.gov.
uk/government/
publications/2010-to-2015government-policyhousing-for-older-andvulnerable-people/2010to-2015-governmentpolicy-housing-for-olderand-vulnerable-people
2

2.1.2. Identificació
de prioritats per a la
intervenció amb persones
que envelleixen des de la
iniciativa social sense ànim
de lucre
A partir d’aquesta revisió sumària de
les grans tendències que presideixen
la planificació gerontològica, ens
endinsem ara en l’objecte central
d’aquesta aportació.
Partim de l’assumpció d’una evolució
observada en els últims anys en la
concepció dels sistemes de protecció
social i, en general, en la distribució de
responsabilitats que donen resposta a
les necessitats de les persones grans.
De manera sintètica, constatem que
els models beneficoassistencials
que van imperar fins al final de la
dècada dels anys vuitanta a Espanya
van donar pas a un sistema públic de
serveis socials i, molt més tard, a la
configuració d’un dret subjectiu ple,
recollit a la Llei 39/2006, de 14 de
desembre, de promoció de l’autonomia
personal i atenció a les persones en
situació de dependència. Partint,
doncs, d’una assumpció quasi plena
per part dels sistemes públics de les
necessitats bàsiques de les persones
que necessiten ajuda, en l’àmbit privat
proliferen programes i serveis que
complementen les prestacions bàsiques
garantides per llei, sense les quals
seria pràcticament inviable l’existència
d’un model d’atenció de caràcter
integral com el que tenim, encara
insuficient. La iniciativa social amb i
sense ànim de lucre, a través d’obres
socials, accions de responsabilitat
social, iniciatives de caràcter voluntari,
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associacions i una oferta cada
vegada més gran de programes i
serveis privats amb ànim de lucre,
configura un mapa d’iniciatives que
van més enllà de l’atenció estricta
a la dependència. S’ofereixen així
nombroses possibilitats al llarg de tot
l’itinerari de l’envelliment, amb caràcter
complementari del nostre sistema
públic i, molt especialment, de la
cobertura de necessitats des del suport
familiar, paradoxalment anomenat
informal.
En definitiva, l’impressionant augment
de l’esperança de vida, que construeix
societats molt longeves amb altes
expectatives de benestar, ens condueix
—sembla que sense remei— a la
necessitat de desenvolupar un model
col·laboratiu i corresponsable si
volem mantenir i millorar el benestar
de les societats modernes. El paper de
la iniciativa social sense ànim de lucre
en aquest escenari és indispensable.
Molt més, després de la profunda
crisi socioeconòmica que estem vivint,
que ha reduït la capacitat adquisitiva
d’una gran part de la població, per
la qual cosa determinats suports que
fa alguns anys —i amb molt d’esforç
familiar— s’adquirien al mercat privat
o eren assumits pels serveis públics,
actualment només són accessibles
per a milers de ciutadans des de

la iniciativa social, que afronta ara
necessitats peremptòries derivades de
les situacions de dependència.
Des d’aquesta nova realitat observada,
quins són els temes prioritaris que
l’Obra Social ”la Caixa” ha d’assumir
per oferir respostes a necessitats socials
no cobertes en matèria d’envelliment?
L’Obra Social ”la Caixa” ja fa divuit
anys que va posar en marxa les
CiberCaixa, en què s’impulsa el paper
actiu de les persones grans i s’estimula
la seva participació en la societat.
Les iniciatives per acostar les TIC a la
gent gran, tant als EspaiCaixa com
en un important nombre de centres
gerontològics públics distribuïts per
tot el territori espanyol, han exercit
un paper indiscutible en la reducció
de la gran bretxa digital que encara
separa les persones grans de la
resta de la societat. De fet, més
de 75.000 persones es beneficien
anualment d’aquest tipus d’iniciatives.
Així mateix, en aquest període s’ha
donat un fort impuls a un conjunt
d’accions en l’àmbit de la promoció
de l’envelliment actiu els efectes de les
quals no passen desapercebuts davant
l’observació dels importants canvis
que ha experimentat aquest grup de
població. Aquestes iniciatives s’han
de valorar sempre —com no podria

L’impressionant augment de l’esperança de vida, que
construeix societats molt longeves amb altes expectatives
de benestar, ens condueix a la necessitat de desenvolupar
un model col·laboratiu i corresponsable si volem mantenir
i millorar el benestar de les societats modernes.
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ser d’una altra manera— com una
aportació complementària d’altres de
procedents sobretot del sector públic,
encara que també de la iniciativa social
amb i sense ànim de lucre. Aquesta
funció inclusiva va molt més enllà
de la integració de les tecnologies en
la vida quotidiana de les persones
que envelleixen, ja que promou la
«normalització» d’aquest grup de
població i la seva participació en la
vida social i comunitària en condicions
d’igualtat.
La simple observació de l’evolució de
les persones que envelleixen respecte
del seu nivell d’instrucció (gràfics 11
i 12) i de l’accés a Internet (gràfic 14)
ens obliga a valorar el grau de prioritat
que aquest tipus d’intervencions té
actualment, quan les generacions
que avui s’incorporen a la vellesa
presenten un perfil socioeducatiu
molt diferent. Si bé cal mantenir les
accions programades, que continuen
complint una funció de gran utilitat
social en determinats àmbits, sembla
obligat fer una reflexió a la llum de
les necessitats observades en aquest
grup de població en un altre moment
del seu itinerari vital. Ens referim a les
persones en situació de fragilitat i de
necessitat de cures.
En conseqüència, s’identifiquen a
continuació un conjunt d’iniciatives
i accions que s’haurien d’abordar en
col·laboració amb el sector públic i per
tal de complementar-lo:

1.
Ajuda al desenvolupament
maduratiu de les persones i cerca
d’una societat més solidària

Cooperar en el desenvolupament
personal de les persones que es jubilen,
i davant les quals s’obre una gran
perspectiva temporal que han d’omplir
amb activitats amb sentit i significat,
representa una nova via d’intervenció
amb persones que constitueixen un
grup social nou en constant creixement
els pròxims anys (fills del baby boom).
És al voltant d’aquestes persones
madures, que tenen l’oportunitat
–i el repte– d’emprendre una nova
vida sense les obligacions laborals
del passat, on es dóna l’oportunitat
d’impulsar una vellesa amb més
qualitat de vida i benestar, que
promogui un afrontament diferent de
tot aquest cicle vital i que afavoreixi
una societat més justa i solidària, a
través de la seva implicació en activitats
de valor afegit per a elles i per a la
societat en general. El canvi de valors
es troba en la implicació d’aquests
ciutadans en l’evolució de la societat,
centenars de milers de persones
amb salut i vitalitat que demanen
nous reptes i oportunitats, i que
constitueixen una via clau per arribar a
una societat socialment innovadora.
Per aconseguir-ho, cal impulsar
una comprensió i una intervenció
diferents sobre aquesta primera
etapa de l’envelliment, que s’ha
d’abordar des de paradigmes de
desenvolupament i no de prevenció de
les pèrdues, com fa habitualment la
gerontologia. Es fa ineludible partir de
necessitats psicològiques que activen
comportaments com ara l’autonomia,
la competència, el creixement i el
desenvolupament personal, per donar
resposta a la necessitat natural de
comprometre interessos, posar en
pràctica habilitats i superar reptes. Cal
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satisfer l’exigència bàsica d’aquestes
persones de ser els amos i controlar el
seu propi destí, de ser lliures per iniciar
comportaments, de ser capaços de
fer eleccions i que aquestes eleccions
determinin les accions, de ser agents
causants d’allò que els passa. I,
pivotant sobre això, iniciar accions de
transformació i innovació social.

2.
Prevenció de la fragilitat i la
dependència des d’iniciatives
multidisciplinàries d’anticipació
Anticipar la pèrdua d’autonomia i
l’aparició de situacions de fragilitat
s’està convertint en la primera prioritat
de les polítiques d’envelliment, que
intenten instaurar una «cultura de
l’autonomia» al llarg de tota la vida
i conscienciar la ciutadania que
la prevenció és «un afer de tots»
(Broussy, 2013).
Hi ha una àmplia evidència científica
sobre la influència de les formes
de vida, els determinants socials i
psicològics de la salut (OMS, 2002), les
oportunitats d’accés a la informació
i un ampli conjunt de factors que
determinaran, en gran part, la
qualitat de vida durant la vellesa i el
manteniment de l’autonomia de les
persones. Anticipar problemes que
poden sorgir durant la vellesa més
avançada, associats a la dependència
i a les malalties cròniques, és una
prioritat indiscutible, molt més tenint
en compte que el coneixement generat
sobre aquestes matèries ha fet que
sigui accessible a la població. Però,
a més, l’accés a la informació, com
també l’acompanyament i l’orientació
que facilitin hàbits i conductes

adequats i promoguin la presa de
decisions sobre el futur de les persones
que envelleixen, són qüestions
d’igualtat d’oportunitats i equitat.
La diversitat d’àmbits d’actuació que
fonamenten aquesta tendència en
la intervenció futura és molt àmplia,
des dels relacionats amb l’orientació
i el consell pel que fa a la presa de
decisions que afecten la vellesa present
o futura, fins a l’amplíssim món de
la promoció de la salut i la prevenció
de la malaltia, sense oblidar aspectes
molt importants com els relacionats
amb l’habitatge, el desenvolupament
de relacions socials, l’ocupació del
temps lliure, la participació social
o l’aprenentatge al llarg de la vida,
assumit ara com un dels quatre puntals
de l’envelliment actiu (International
Longevity Centre Brazil, 2015).
Aprendre a envellir, gestionar les
pèrdues, anticipar i evitar riscos o
preservar l’estabilitat emocional són
aprenentatges imprescindibles en
el procés d’envelliment que obren
oportunitats per mantenir l’autonomia
personal, tan valorada amb el pas del
temps. Amb aquest enfocament, el
desenvolupament de l’aprenentatge
al llarg de la vida, entès fins fa poc
com les accions formatives al voltant
de la primera etapa de l’envelliment,
evidencia la importància de dissenyar
un altre tipus d’intervencions i
materials didàctics que ajudin a
saber quines són les conseqüències
derivades de no haver pres decisions
en el moment adequat sobre hàbits,
conductes, propietats, habitatge, etc.
Poder viure al domicili habitual durant
la vellesa més avançada dependrà
en gran part de l’oportunitat d’haver
planificat la vida anteriorment.
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3.
Afrontar la soledat
Malgrat que els països mediterranis
registren un nombre de llars
unipersonals molt menor que els de
la resta del centre i nord d’Europa
(gràfic 10), la soledat com a forma
de vida augmenta cada dia entre
la gent gran. Com s’ha comentat,
el primer avanç de l’Encuesta
Continua de Hogares de l’INE
informa que 1.853.700 persones
grans viuen soles, de les quals el
70 % (1.074.800) són dones. Si
bé aquesta és una dada que es pot
interpretar des de plantejaments
positius, com a indicador de
competència i independència de les
persones grans, i sens dubte és així,
una anàlisi més detallada d’aquesta
situació evidencia que som davant
una realitat social creixent que
necessita una atenció especial. I és
que 365.480 persones grans de 85
anys viuen soles, i és en aquesta
època de la vida, en la vellesa més
avançada, quan l’impacte dels

indicadors de risc es multiplica. Tot
i que encara no disposem de dades
més precises, sabem que un nombre
important d’aquestes persones
molt grans, la majoria dones,
necessiten ajuda per a la mobilitat i
la realització de tasques domèstiques
(78,12 %), i també per a la cura
personal (72,3 %) (gràfics 5-7).
Si a aquestes situacions se
n’afegeixen d’altres de relacionades
amb l’accessibilitat de l’habitatge
i l’entorn o amb un nivell baix
d’ingressos, com ara en el cas de
la majoria de les vídues, sorgeix
amb força un dels problemes més
punyents que genera la vellesa quan
s’hi ajunten la soledat i la pobresa:
l’aïllament físic i emocional i, en
conseqüència, un risc sociosanitari
elevat per a aquestes persones.
En aquest sentit, és important
diferenciar aquests dos conceptes,
usats sovint indiferentment (Cattan et
al., 2005):

Malgrat que els països mediterranis
registren un nombre de llars unipersonals
molt menor que els de la resta del centre
i nord d’Europa, la soledat com a forma de vida
augmenta cada dia entre la gent gran.
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//Soledat: Concepte circumscrit a
l’aïllament emocional. Sentiment
subjectiu desagradable d’absència o
pèrdua de relacions.
//Aïllament social: Situació objectiva
d’absència o escassetat de contactes
entre la persona gran i la seva xarxa
propera.
Alguns països han afrontat la
soledat de les persones grans com
un afer d’estat. N’és un exemple el
projecte MONALISA (Mobilisation
Nationale contre l’Isolement Social
des Âgés), promogut pel Govern
francès el 2012 i que aplega la
societat civil, organitzacions de
voluntariat, associacions de gent gran
i cuidadors, sindicats, etc. al voltant
d’una important mobilització a tot el
país amb l’objecte de generar xarxes
socials d’acompanyament d’aquestes
persones grans, sobretot de prop
de 75 anys, que viuen en situació
d’aïllament social.
Aquesta preocupació creixent davant
l’irreversible augment de la soledat
entre persones molt grans està
generant múltiples investigacions
tant pel que fa als seus efectes
especialment sobre la salut mental,
com pel que fa a l’eficàcia de diferents
tipus d’intervencions (Losada et al.,
2012; Cattan et al., 2005; CohenMansfield i Rotem, 2013).
Encara que a Espanya hi ha
iniciatives d’acompanyament davant
situacions de soledat no desitjada
(Federación Amigos de los Mayores,
Creu Roja, etc.), les dimensions i
la importància creixent d’aquest
tema imposen un esforç que
correspondrà sobretot a la iniciativa

social, ja que els poders públics han
de fer front per imperatiu legal a
les situacions de dependència i a les
múltiples necessitats de recursos i
serveis que aquestes generen.
L’observació de l’evolució de les
situacions de soledat entre la
ciutadania, que actualment afecten
més de 4,5 milions de persones a
Espanya, ens condueix a proposar dos
tipus d’intervencions:
//Acompanyament de persones
grans que se senten soles. De
caràcter afectiu, personalitzat,
que intenti donar resposta a les
preferències i els desitjos d’aquestes
persones. La tendència actual
s’inclina cada vegada més per
acompanyaments que promoguin
la creació de xarxa amb altres
persones de l’entorn proper, si
és possible dins el mateix barri,
per facilitar així la generació de
relacions més estables i l’autonomia
d’aquestes persones. Tot això,
sense oblidar que hi ha molts
casos en què es continua preferint
un acompanyament al domicili,
per causes variades, especialment
situacions de dependència. No
podem oblidar, en aquest apartat
dedicat a l’acompanyament, les
necessitats de persones, en general
dependents i molt grans, que viuen
en institucions, així com de les que
es troben al final de la vida.
//Adquisició d’habilitats i
competències per sentir-se bé
en soledat. L’increment de llars
unipersonals al llarg de tot el cicle
vital, sense entrar en un altre tipus
d’anàlisi, afavoreix la «normalització»
d’aquesta forma de vida, de manera
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que és esperable que, quan les
persones de generacions més joves
arribin a la vellesa, es doni cada
vegada menys aquesta percepció
de cert abandonament carregada de
dramatisme i de conseqüències
negatives. Aquest fenomen es dóna
amb una intensitat especial als països
mediterranis.
No obstant això, sembla necessari un
posicionament proactiu que ofereixi
iniciatives didàctiques i relacionals per
poder gaudir de la soledat i afrontarla amb més competències de les que
actualment tenen les persones molt
grans. Una vegada més, aquest és un
grup de població que no ha tingut
opcions per anticipar aquest tipus
de situacions, ja que l’expectativa
individual i social ha estat sempre
la de l’acompanyament i l’atenció
dins l’entorn familiar. Tot un camp
d’intervenció individual i col·lectiva per
explorar.

4.
Cures i persones cuidadores
La major part de les necessitats de les
persones grans a les quals els cal ajuda
es cobreixen en l’àmbit domèstic, en
la intimitat, majoritàriament per part
de filles i esposes, però també d’altres
membres de la família i l’entorn proper.
Per això les dimensions de l’anomenada
«cura informal» són sorprenents des de
qualsevol òptica d’anàlisi.
L’Institut d’Estudis Fiscals difonia el
2011 un estudi de l’Encuesta sobre
Discapacidades, Autonomía Personal
y Situaciones de Dependencia (INE,
2008) que quantificava en 4.600
milions les hores de cura familiar
prestades durant l’any 2008. La
traducció monetària d’aquesta ingent
quantitat d’hores ens porta a xifres
que serien equivalents a entre el
3,24 % i el 5,37 % del PIB del mateix
any, en funció dels escenaris de costos
i hores utilitzats, amb importants
diferències interautonòmiques (Oliva
et al., 2011).
La progressiva incorporació de les
dones al món del treball no ha
suposat una disminució clara de les
seves activitats cuidadores en l’àmbit
domèstic (IMSERSO, 1994; Ioé i
Rodríguez, 1995). No obstant això,
disposem d’informació detallada
sobre l’impacte de la càrrega que
suposa la cura en la salut i la qualitat
de vida de les persones cuidadores
(Rogero, 2011; Fast et al., 1999),
així com de la seva repercussió en
els costos de les malalties cròniques
(Wimo, 2002; Oliva i Osuna, 2009).
El treball Los costes invisibles de la
enfermedad (2002), de la professora
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Durán, ha estat un referent per a
moltes anàlisis posteriors.
Potser l’avanç més important observat
en els últims anys relacionat amb les
cures consisteix en el reconeixement
unànime de la necessitat d’un
abordatge complementari per
fer front a aquesta situació. Les
dimensions i la intensitat de les cures
que requereixen avui les persones
en situació de dependència són
inabastables si no hi col·laboren
els serveis professionals, sanitaris
i socials; la iniciativa social sense
ànim de lucre per assumir tasques
d’acompanyament, i les famílies. Cal
destacar, a més, l’important paper
del que es coneix com a «exèrcit de
protecció social invisible», constituït
fins fa poc per les filles, actualment
acompanyades de centenars de milers
de treballadores de la llar, immigrants
la majoria, que fan possible mantenir
aquestes persones al seu domicili i
que les dones compatibilitzin la vida
laboral i domèstica.
Intensitat i increment considerable de
les hores i els anys de cures, així com
complexitat d’aquestes atencions,
resumeixen una situació difícilment
sostenible si no es compta amb la
col·laboració i la corresponsabilitat
de tota la societat per afrontar-la
(Tobío et al., 2010). Tots els països
desenvolupats dediquen esforços a
identificar intervencions que puguin
minimitzar les conseqüències de les
cures tant personals com socials.
Per això aquest àmbit es considera
prioritari, en el nostre cas en la faceta
d’acompanyament i suport a les
persones cuidadores:

//Dotant-les d’habilitats per poder
dur a terme les tasques requerides.
//Oferint-los suport emocional i
estratègies d’afrontament i maneig
de situacions complexes.
//Millorant les seves habilitats de
comunicació des de la certesa
que la dependència i les cures
constitueixen un afer almenys
de dues parts: persones cuidadores
i persones cuidades. I que
la comunicació, el consens i la
comprensió han de ser presents a
tot el procés.
//Facilitant la coordinació i la gestió
de les cures, incloent-hi els temps de
descans imprescindibles per a la
persona cuidadora.
5.
El model d’atenció:
personalització i bon tracte
La necessitat de definir un marc
conceptual consensuat i d’avançar en
la introducció de canvis substancials
i significatius en el model d’atenció
a les persones grans que necessiten
suport és un repte evident, que s’ha
posat de manifest reiteradament
des d’àmbits professionals,
persones grans, entorns acadèmics i
científics, ciutadania, etc. És un camí
relativament recent que genera un
moviment important que qüestiona
el model més tradicional d’atenció,
bastant professionalitzat i molt
centrat en les tasques que cal fer
i en la garantia de la seguretat de
les persones i dels professionals
(Díaz-Veiga i Sancho, 2012). Calia
recórrer aquest itinerari i avançar
en la professionalització, sobretot
per poder endinsar-se ara en un
model d’atenció amb una profunda
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base ètica en què les persones, els
seus drets, les seves preferències
i el seu benestar ocupen el centre
de tot aquest plantejament.
Dignitat i promoció de l’autonomia
constitueixen els seus principis
fonamentals.
L’experiència d’altres països que fa
dècades que avancen en aquesta
línia de treball evidencia que l’atenció
centrada en la persona suposa un
canvi cultural profund que exigeix
formació i acompanyament continu,
desaprendre determinades conductes
i exercitar-ne d’altres que desplacen
l’atenció de la tasca i la centren en
la persona. Exigeix canviar els rols
professionals, aprendre a treballar
en equip per prendre decisions
sòlides i compartides, i assumir riscos
controlats. Exigeix, en definitiva,
revisar cadascuna de les nostres
conductes quotidianes per reenfocarles cap al benestar i l’autonomia
d’aquestes persones que, molt sovint,
fa temps que han perdut la capacitat
de decidir (Martínez, 2010). Cal, per
tant, un esforç continu per erradicar
conductes instaurades des de fa
anys que, sense ser constitutives

de maltractament, són francament
millorables i minimitzen, si no
anul·len, les persones que, per la
seva fragilitat, no tenen possibilitats
de manifestar els seus desitjos, o de
queixar-se.
I és que un dels puntals d’aquest
canvi consisteix a identificar les millors
maneres d’instaurar una cultura del
bon tracte i erradicar així una autèntica
xacra social, el maltractament, massa
ocult en la vellesa, però amb una
incidència intolerable (Tabueña, 2009).
Encara que la problemàtica
relacionada amb el maltractament
cap a la gent gran està guanyant
cada vegada més visibilitat, fins fa
molt poc temps la investigació sobre
violència se centrava exclusivament
en el maltractament infantil i, més
endavant, en la violència de gènere
contra les dones, i es deixava de
banda el maltractament a la gent
gran, que ha estat l’última tipologia
per la qual s’han preocupat els
investigadors. Les raons d’aquest
procés segurament són múltiples, però
n’hi ha una, relacionada amb el valor
social de la vellesa i els estereotips que

L’atenció centrada en la persona suposa un
canvi cultural profund que exigeix formació
i acompanyament continu, desaprendre
determinades conductes i exercitar-ne
d’altres que desplacen l’atenció de la tasca
i la centren en la persona.

44 Noves realitats

CAT_210x297_A4 Personas envejecen.indd 44

27/9/17 10:12

s’assignen a aquesta etapa de la vida,
que sens dubte presideix la causalitat
d’aquesta falta d’interès davant
situacions clarament dramàtiques. Per
això continua sent prioritari incorporar,
tant a les planificacions com a la
formació dels professionals, el tema
dels estereotips que reproduïm cada
dia en la nostra conducta (FernándezBallesteros et al., 2014).

La iniciativa social, una vegada més,
té un paper imprescindible en totes
les fases del camí marcat, amb una
incidència especial en la sensibilització,
la formació i la difusió de bones
pràctiques (Pérez Rojo et al., 2011).
Tot això, complementàriament a
les competències i les obligacions
assignades als poders públics.

Som encara davant una percepció
distorsionada de la realitat d’aquest
grup de població en virtut d’identificarlo erròniament amb la malaltia,
la dependència, la fragilitat, les
mancances i, en conseqüència,
la càrrega social. Aquestes
representacions socials generen una
clara infravaloració de la vellesa com
a etapa de la vida que fa possible
que la nostra societat pugui conviure
amb un grau de tolerància que seria
inadmissible davant situacions similars
que succeïssin a qualsevol altre grup de
població. La lluita contra aquest tipus
de situacions passa per un itinerari
ja conegut, però no prou implantat:
conèixer per actuar, sensibilitzar,
formar i intervenir de la manera més
eficaç (OMS, 2002).
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2.2. El Programa de Gent Gran
de l’Obra Social ”la Caixa”:
dels homenatges a la vellesa a una nova mirada
a la gent gran en el segle xxi
Principis i valors del
Programa de Gent Gran de
l’Obra Social ”la Caixa”
És en aquest context de canvi que
recorre l’itinerari de l’envelliment i
identifica noves prioritats d’atenció
on es planteja una reformulació dels
aspectes troncals que presideixen el
Programa de Gent Gran de l’Obra
Social ”la Caixa”, basat en un conjunt
de principis conceptuals que regeixen
aquest procés i que ofereixen un marc

DINS AQUEST MARC CONCEPTUAL
DESTAQUEM ALGUNS PRINCIPIS QUE
PRESIDIRAN L’ACCIÓ DE L’OBRA SOCIAL
”LA CAIXA”:

1. Dignitat
Es considera una categoria ètica fonamental.
De les seves diverses accepcions, en ressaltem la
intrínseca relació que manté amb el respecte i la
igualtat en la consideració que mereix qualsevol
persona i l’obligació consegüent que els seus
drets de ciutadania siguin reconeguts. Constitueix
la base del «bon tracte» i de la lluita contra els
estereotips associats a l’edat, tan implantats en la
nostra societat. Dignitat té a veure amb respecte,
amb la consideració de cada persona com un ésser
singular amb necessitats multidimensionals i una
perspectiva pròpia que s’ha de respectar, com un
subjecte —independentment de la seva condició—
amb capacitats i drets.

ètic per donar respostes adequades
a les noves necessitats. Aquests
principis sorgeixen de la identificació
d’alguns criteris que actualment ja
han obtingut consens per dirigir
l’acció estratègica d’aquesta entitat.
En destaquem alguns:
//El reconeixement que
l’heterogeneïtat és una
característica irrenunciable de les
persones de 55 i més anys que
ens porta a treballar d’una manera
individualitzada. La tendència,

2. Autonomia
Aquest concepte, incorporat progressivament
a la intervenció gerontològica i convertit ja
en paradigma, ocupa avui un lloc essencial en
l’elaboració del marc teòric i ètic sobre les
respostes a les necessitats de les persones.
L’autonomia es relaciona amb la capacitat
d’elecció, amb la llibertat i, sobretot, amb el dret
a mantenir el control sobre la pròpia vida i sobre
l’entorn quotidià. S’ha convertit en un valor
social a l’alça i, com a tal, ha de ser present
a qualsevol planificació. La seva aplicació
exigeix el respecte a l’autodeterminació de les
persones i al dret a rebre els suports necessaris
per prendre decisions lliures i voluntàries. Porta
implícit el reconeixement de l’heterogeneïtat
de les persones i les seves preferències, i, en
conseqüència, la necessitat de diversificar
al màxim les opcions que es presenten a les
persones que envelleixen.
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tan consolidada en la intervenció
gerontològica, de fer una oferta
homogènia a centenars de milers de
persones que han arribat a la vellesa
des d’experiències i itineraris diferents
sembla que està en procés d’extinció,
tot i que encara caldrà un esforç
important des de totes les instàncies
implicades per canviar-la.
//L’enfocament transversal en el
procés d’envelliment. Encara que la
investigació gerontològica proporciona
constantment evidència sobre la
íntima relació entre les diferents àrees
que constitueixen la vida de l’individu,
la manera com s’aborden les qüestions
relatives a l’envelliment peca d’una
visió connectada i sistèmica. Davant
un tema complex com l’envelliment,
en què, a més de l’aspecte físic,

cognitiu i emocional, hi incideixen el
desenvolupament de les ciutats, les
polítiques d’habitatge i mobilitat, el
desenvolupament econòmic i local,
i un llarg etcètera, necessitem, com
ja s’ha assenyalat, un model de
governança capaç d’oferir aquesta
mirada aglutinadora que reclama
l’envelliment.
//Des d’aquests criteris, s’imposa un
abordatge evolutiu de l’envelliment,
sempre presidit pel criteri de
normalització d’aquest ampli
grup de persones, cada vegada
més integrat en itineraris vitals en
què l’edat no és un determinant
tan significatiu com altres: nivell
d’instrucció, activitat professional,
capacitat adquisitiva, aficions,
preferències, etc.

3. Participació
L’Organització Mundial de la Salut estableix aquest
principi com un dels puntals determinants de l’envelliment actiu, juntament amb la salut, l’aprenentatge al
llarg de la vida i la seguretat. Suposa un canvi d’enfocament radical respecte de la concepció tradicional
de l’envelliment, associada a estereotips de passivitat
i absència d’un paper social identificat. La participació
és un dret, i també és intrínsec al reconeixement de
les persones com a ciutadanes protagonistes de la
construcció de la societat on viuen.
Implica la necessitat que la veu de les persones que
envelleixen es tingui en compte en qualsevol procés
de presa de decisions que les afecti, així com l’obligació d’integrar-les i incloure-les en les iniciatives en
què vulguin participar des de la solidaritat i la responsabilitat ciutadana. La participació efectiva té a
veure, a més, amb altres principis aquí tractats, com
ara la dignitat i l’autonomia.

4. Corresponsabilitat
Només des de la responsabilitat col·lectiva i
individual compartida, des de la col·laboració
solidària que integri els esforços fets pels
diferents departaments de les administracions
públiques, la iniciativa social amb i sense
ànim de lucre, els moviments de participació
comunitària i el món associatiu, podrem oferir
una resposta digna i d’acord amb els desitjos
i les preferències de les persones. La diversitat
de les seves necessitats, suports i atencions
així ho requereix.
Cal generar un moviment ciutadà en el qual
s’impliquin totes les generacions i els sectors
socials per construir una societat del benestar
per a totes les edats. La responsabilitat
compartida és l’única via per bastir un
projecte de vida activa i saludable per a tota la
ciutadania.
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