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Aquest informe és fruit del treball realitzat durant sis mesos per cinc grups de treball, 
que han respost de forma voluntària a la iniciativa del Centre d’Estudis Econòmics i 
Socials i del Col·legi d’Economistes de Catalunya per plantejar una realitat social amb 
forts aspectes econòmics vinculats, com és la realitat de les persones grans a 
Catalunya. 
 
Ha estat un exercici de cooperació interdisciplinari que unes entitats com les nostres 
valora molt en positiu, en tant que és la mixtura de sabers la que aporta una visió 
més realista i facilita també la prospectiva i mirada de futur en temes de calat social, 
d’importància pel nostre país. 
 
Agraïm a totes les persones que han col·laborat durant tot el procés de treball, a les 
que han actuat com a coordinadores de grup, sempre disposades a comprendre la 
globalitat i aportar des de l’especificitat. També un agraïment molt especial a les 
entitats de persones grans que han aportat la seva visió directa i experta en primera 
persona.  
 
A totes elles, els hi reconeixem el seu treball voluntari i la seva entrega per que 
aquest Informe hagi sortit a la llum.  
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En la primera vintena d’aquest segle hem viscut diverses crisis que han revolucionat 
la tradicional forma de viure i de mirar el món.  No només dues crisis financeres que 
han canviat l’ordre de relació entre els treballadors, les empreses i els mercats, si no 
també una creixent evidència de la força que te la natura i el canvi climàtic en les 
nostres vides quotidianes.  La natura, també en forma de virus, ha modificat el 
nostre ritme de vida, el nivell de les nostres relacions personals i la seva qualitat, ens 
ha fet revisar les nostres prioritats personals i ha posat de relleu la importància dels 
sistemes de protecció i salut que tenen cura de tots nosaltres.  

Les persones grans han viscut de forma especialment dura la pandèmia i les seves 
conseqüències i aquest ha estat un estímul per a la consideració específica de les 
seves necessitats i situacions en les que viuen i la elaboració de nombrosos informes 
i recomanacions que venen a donar més rellevància encara a les propostes que, des 
dels sectors socials i de la salut majoritàriament, es fan de forma ordinària a nivell 
internacional i també nacional.  

El desembre de 2020 es va publicar l’Informe “Health equals wealth: the global 
longevity dividend” . En aquest document es destaquen les oportunitats socials i 
econòmiques que acompanyen a la longevitat i l’envelliment demogràfic davant les 
seves desavantatges en el marc dels països G20. Son les avantatges aportades per 
l’envelliment saludable, les que els autors denominen “dividend de la longevitat” 

Partint de la consideració de l’impacte que l’envelliment demogràfic suposa per a les 
arques públiques de molts països, aquest estudi es centra en abordar les 
contribucions que planteja la longevitat i com maximitzar-les.  Destaca que el 
potencial econòmic que representa la longevitat es vincula estretament al seu estat 
de salut i benestar que facilita la participació social i econòmica de les persones 
grans.   

La despesa mitjana de la població major de 65 anys es superior en aquells països en 
els que es dona una major inversió en salut, especialment de tipus preventiu.  Per 
tant, el “dividend de la longevitat” es fonamenta en la bona salut i els autors 
defensen que la inversió en salut preventiva es el mitjà necessari per a reduir la 
despesa dels tractaments cars i, alhora, la forma de reforçar l’economia.  

L’informe finalitza amb una proposta d’acció respecte quatre grans eixos: 

- Inversions en salut i reconeixement del seu valor econòmic a mig i llarg 
termini 

- Suport a l’ocupació en un mon canviant i que envelleix 
- Facilitar oportunitats quan el creixent poder de les persones grans com a 

usuàries de serveis  
- Reconeixement i suport a contribucions no remunerades de les persones 

grans al desenvolupament social i econòmic. 
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Seguint la línia de la ocupació, tenim al davant un fenomen que s’ha començat a 
instal·lar en la cultura empresarial com es l’acomiadament sènior que es converteix 
en atur de llarga durada. El Centro de Investigación Ageingnomics de la Fundació 
MAPFRE ha impulsat el Mapa de talento sènior, entre altres coses, per veure si la 
pandèmia ha afectat al mercat de treball en aquest col·lectiu, incloent el mecanisme 
dels ERTO. A dia d’avui s’ha triplicat l’atur gran des del 2.008 amb l’anterior crisi 
econòmica, acompanyat com a conseqüència d’un increment del treball autònom en 
edats superiors als 55 anys, no sempre amb resultats positius.  
 
A més d’aportar aquestes dades preocupants que es mostren com una tendència que 
aboca a les persones majors de 55 anys a la precarietat laboral, es mostren 
diferències entre Comunitats Autònomes, amb uns valors més alts en aquelles més 
poblades, com Madrid, Catalunya o Andalusia, però també en aquelles en que la 
població general està més envellida, com Astúrias, Castilla y León, Galícia o Aragó). 
 
Entenem que aquesta situació ha de ser revertida,  no només per la qualitat de vida 
de les persones més grans i les seves famílies que veuen perillar la seva estabilitat 
econòmica i les futures pensions, si no també per què s’institucionalitza una pèrdua 
de talent sènior que aboca a les empreses a haver d’invertir més en formació dels 
joves i també a prescindir de la experiència com a valor adquirit pels treballadors 
més grans.  
 
El ja estès terme “Edatisme” es reconegut per l’Organització Mundial de la Salut com 
als “estereotips, prejudicis i discriminació vers les persones en funció de l’edat. Pot 
ser institucional, interpersonal o autoinflingit. El primer es refereix a les lleis, regles, 
normes socials, polítiques i pràctiques de les institucions que restringeixen 
injustament les oportunitats i perjudiquen sistemàticament a les persones per raó de 
la seva edat”. L’existència d’aquesta pràctica en la societat i l’empresa o la vida a la 
ciutat o poble es subtil però clarament estesa i és necessari actuar per identificar-la i 
vèncer la seva tendència, especialment en el món laboral.  
 
Però no és només el treball remunerat el que afecta especialment a les persones 
grans, per lo que hem volgut aportar una mirada sobre la feina no remunerada: per 
donar-hi rellevància i dimensionar adequadament el que significa per a la marxa de 
la vida quotidiana del nostre país, no només des de les entitats de voluntariat, que 
fan grans esforços per a formar i organitzar a persones grans que fan de voluntàries, 
si no també per posar equilibri en quant a la economia de les cures, la que es fa a la 
llar, amb les persones dependents, infants o grans, i que en aquestes moments està 
agafant una importància merescuda, davant l’augment de persones grans, per una 
banda, la fragilitat de les condicions laborals que permeten la conciliació de la vida 
familiar i laboral, per un altre, així com la conseqüència que això està comportant 
des de ja fa decennis, com és la preocupant baixada de la natalitat.  
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Les condicions socials afecten a les demogràfiques i a la inversa, de forma que hem 
de mirar amb retrospectiva fenòmens socials que estan passant al nostre voltant per 
entendre el present i projectar cap el futur. La tendència a l’envelliment de les 
societats occidentals, no només es deu als avenços científics de la medicina i els 
hàbits saludables, si no que, des d’un punt de vista demogràfic és un símptoma de la 
manca d’equilibri en el intercanvi generacional. Estem fa temps en un moment de 
canvi demogràfic on el nombre de naixements minva i fa que la piràmide poblacional 
no torni a ser piràmide com a mínim en els pròxims vint anys, si res no canvia. 
 
 

 
Comparació de les piràmides poblacionals d'Espanya l'any 1950 i projecció de població el 2030 
 
L´informe de previsions demogràfiques mundials de la Organització de les Nacions 
Unides preveu que entre els anys 2006 i el 2050 la població augmenti en un 37%, de 
manera que es passarà de 6.700 milions de persones a 9.200 milions. Aquest 
augment vindrà produït per l’increment de la població de més de 65 anys, que 
ocasionarà un ràpid envelliment de la població, especialment en el països 
desenvolupats. L’envelliment de la població mundial, en els països desenvolupats i en 
vies de desenvolupament, és un indicador de la millora de la salut: el nombre de 
persones amb 60 anys o més s’ha duplicat a nivell mundial des de l’any 1980, i es 
preveu que s’assoleixin els 2.000 milions l’any 2050 

Fins abans de l’esclat de la pandèmia i la mortalitat associada a la Covid-19, la 
població mundial venia d’una trajectòria d’augment continuat de la seva població 
més gran de 65 anys tant de forma relativa (percentatge que les persones grans 
representen dins del conjunt del total de població) com en números absoluts (la 
quantitat de persones que tenen una determinada edat).  

I mirant a futur, mentre la població de més de 65 anys continua sent molt nombrosa 
al nostre entorn i s’espera que visquin una mitjana de 20 anys més,  l’arribada a 
aquesta franja d’edat dels coneguts com a “baby boomers” (les persones que van 
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néixer entre 1957-1977, durant els quals es va viure un fort creixement demogràfic) 
fa que els reptes com a persones que envellim i les polítiques que es portin a terme 
continuïn tenint un fort interès pels propers anys.  

 

 

 Comparació de les piràmides poblacionals de Catalunya l'any 2013 i projecció de població el 2051  

 

En l'escenari de Catalunya es projecta un increment de l'edat mitjana de la població 
força marcat. Veient l’evolució prevista, el grup de població des de 40 a 64 anys 
baixa 4 punts percentuals en un escenari demogràfic de projecció mitjà, mentre que 
el grup de població de 65 anys i més pràcticament es duplica, del 17,4% passa al 
30,8%. 
 
A 1 de gener de 2021, les persones de 65 i més anys residents a Catalunya 
representaven el 19,07% de la població, sobrepassant així el percentatge que 
engloba els joves fins als 15 anys que son un 16,08%. D’aquestes 1.471.777 
persones amb més edat a Catalunya, un 30% tenen 80 i més anys, una franja de la 
població on les necessitats socials i sanitàries poden ser més importants. De fet, 
l’índex de sobreenvelliment no ha deixat de créixer fins aquest darrer any 2020 i ja 
es situava en 17.1 punts (població de 85 anys i més per 100 habitants de 65 anys i 
més).  
 
La que ja es comença a dir “revolució de la longevitat” ha fet doncs que en poc més 
de 60 anys la esperança de vida ha incrementat vint anys i podem esperar uns deu 
anys més de mitjana en els propers anys. Ho farà de forma igualitària?  Creiem que 
no, per les tendències que ja estem observant segons les quals els determinants 
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socials, econòmics i de suport personal per part de l’entorn de la persona, afecten 
clarament a les possibilitats de viure més i millor o no.  
 
Aquesta oportunitat històrica també representa un repte, no només per l’adequació 
necessària de la distribució del temps en llarg de la vida, si no per la justícia inter-
generacional que sempre actua com a fonament d’una societat equilibrada. La 
presència d’oportunitats pels joves es tant necessària com l’estabilitat pels de mitjana 
edat que suporten més càrregues i la vida digna i activa de la que han de poder 
gaudir els més grans.  No hi ha una opció de tria: tots i totes, en cada etapa de la 
vida, hem de poder donar el millor de nosaltres mateixos, aprendre en comunitat, 
créixer com a persones i aportar a la societat.  
 
En una Europa definida pels Drets Socials, en els que la educació i la igualtat son 
germanes del benestar, totes les generacions tenen un pes social rellevant i des de 
totes les edats es pot exercir la ciutadania, amb respecte mutu i reconeixement de 
l’altre. Valors democràtics als que hem de retornar sempre que ens desviem del 
camí.  
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La relació entre les persones grans i el món del treball pot sobtar a moltes persones 
que estan acostumades a viure immerses en una cultura edatista (1). Aquesta 
cultura adjudica a la gent gran els papers de persona: 

a) fràgil des del punt de vista físic: la iconografia de persones grans està plena 
de bastons i ulleres graduades, 

b) infantil des del punt de vista psicològic: qui no ha sentit a dir que ens tornem 
nens quan ens fem grans, i 

c) poc capaç o amb capacitats minvades: està ben vist a la nostra cultura oferir 
ajut a la persona gran a fer de tot, des de fer servir el mòbil, a creuar el pas 
de vianants, escalfar-se un got de llet al microones, o comprar un bitllet pel 
metro. 

Encara es fa més palès en el món laboral. La influència d'aquest àmbit de la vida 
humana és de cabdal importància en la definició mateixa de "persona gran". 
L'etiqueta de "persona gran" s'associa a aquella persona que s'endinsa a la jubilació, 
que deixa enrere el món laboral per dedicar-se a coses més lúdiques. Assumint 
d'entrada que la persona no ha gaudit del treball que ha fet i que només es pot 
gaudir de la vida fora del treball. Però, sobretot, la persona gran deixa d'aportar 
valor econòmic a la societat en forma de mà d'obra. La persona amb experiència es 
veu expulsada del món laboral quan per maduresa, coneixements i experiència és 
quan pot donar el millor de sí mateixa (2). 

Seguint les definicions de persones treballadores sènior que la major part dels 
estudis refereixen (3) (4) farem un pas enrere i ens situarem a estudiar a persones 
que encara no han sortit del món laboral. Englobarem en les nostres solucions tant 
les persones treballadores que encara no han arribat a l'edat legal de jubilació (5) 
com aquelles que fan aquesta transició. 

Lluny d'alinear-nos amb l'enfocament àmpliament adoptat per la societat catalana, 
intentarem obrir la ment a una nova manera de concebre el col·lectiu laboral sènior i 
les capacitats que manté, o, fins i tot, augmenta. Farem una revisió amb ulls nous 
d'aquestes capacitats, dels processos de captació i selecció de persones candidates, 
de formació dintre de l'organització per a noves habilitats (upskilling i reskilling), de 
l'acomiadament i de la flexibilització de l'ocupació remunerada durant la jubilació. 

Aquestes breus pinzellades estan basades en evidència científica i tracten de l'ampli 
espectre del món laboral. Som conscients que la situació de les persones 
treballadores per compte propi és molt diferent de la de les persones treballadores 
per compte d'altri; que la situació dels col·lectius professionals és molt diferent de la 
dels col·lectius d'assalariats; que hi ha llocs de treball que requereixen més formació 
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i experiència que altres; que les persones que treballen en el sector públic 
(administracions públiques, empreses públiques, organismes autònoms) no estan 
regulades pel mateix règim jurídic que a les empreses privades... Per a l'equip que 
ha treballat aquesta proposta tots els llocs de treball són igual de vàlids i 
respectables per a les idees que proposem. 

Tot i que cadascuna de les seccions inclourà xifres concretes del tema que es tracti, 
no volem endinsar-nos en aquest tema sense posar una mica de context en xifres de 
la situació laboral del col·lectiu sènior. 

La població en edat de treballar a Catalunya és de 6,36 milions de persones, i 
d'aquestes una de cada tres té més de 55 anys. Per tant és raonable pensar que ens 
preocupi el tractament que se li pot donar a un col·lectiu que suposa més del 38% 
d'aquesta població (Taula 1).  

Grups d'edat Homes Dones Total Proporció 

De 16 a 19 anys 172,0 160,2 332,1 5,2% 

De 20 a 24 anys 206,9 192,7 399,6 6,3% 

De 25 a 54 anys 1.604,1 1.613,2 3.217,3 50,6% 

De 55 anys i més 1.101,4 1.307,8 2.409,1 37,9% 

Total 3.084,3 3.273,9 6.358,2 100% 
 

Taula 1. Població en edat de treballar a Catalunya el segon semestre de 2021, 
segons l'Enquesta de Població Activa (EPA). Unitats en milers de persones (6). 

 

En relació a les persones actives actualment a Catalunya, el total ascendeix a vora 
3,9 milions de persones, el 61% de la població potencialment activa. El percentatge 
de persones de 55 anys i més actives és només del 18%. Això fa que la diferència 
entre persones majors de 55 anys que podrien estar treballant i les que realment 
estan podent desenvolupar activitat remunerada es del 20% (veure Taula 2). A 
Catalunya, 1 de cada 5 persones de 55 anys i més no està tenint l'oportunitat de 
desenvolupar una carrera laboral. Situació molt diferent a la d'altres grups d'edat en 
que aquesta diferència és mínima o fins i tot proporcionalment superior. 

Grups d'edat Homes Dones Total % sobre el 
total de 
persones 
actives 

% sobre 
població 
potencialment 
activa del grup 
d'edat 

De 16 a 19 anys 30,6 24,5 55,1 1,4% 16,6% 
De 20 a 24 anys 141,6 124,0 265,6 6,8% 66,5% 
De 25 a 54 anys 1.485,4 1.388,9 2.874,4 73,8% 89,3% 
De 55 anys i més 373,1 327,5 700,6 18,0% 29,1% 
Total 2.030,8 1.864,8 3.895,7 100% 61,3% 

 

Taula 2. Persones actives a Catalunya el segon semestre de 2021, segons l'Enquesta de Població 
Activa (EPA). Unitats en milers de persones (6). 
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Les projeccions sobre la població en edat activa van alineades als canvis poblacionals 
generals, amb la diferència que tindrem una punta de població activa del grup de 
entre 45 i 64 anys l'any 2031, on representaran el 47,1% de tota la població activa, 
passant a reduir-se l'any 2051 fins a arribar al 43,2% (8). L’índex de recanvi de la 
població en edat activa (calculat com el quocient entre la població de 60 a 64 anys i 
la població de 15 a 19 anys, expressat en tant per cent) és de 120 i s'espera que 
incrementi, això confirma que les persones que surten del mon laboral són un 20% 
més de les que entren, i això anirà en augment (veure Taula 3). 

 

 
Taula 3. Evolució de la composició de la població en edat de ser activa a Catalunya, a 1 de gener dels 
anys entre 1981 i 2051, seguint l'escenari mitjà, segons les Projeccions de Població de l'IdesCat (8). 

 

Pel que es refereix a les xifres de persones en situació d'atur a Catalunya, comptem 
amb 62.500 persones amb 55 anys i més, el que suposa un 13,1% del conjunt de 
persones en situació d'atur (veure Taula 4) 

 

Grups d'edat Homes Dones Total Proporció sobre el total de 
persones en situació 
d'atur 

De 16 a 19 anys 15,1 11,1 26,2 5,5% 
De 20 a 24 anys 39,8 41,5 81,3 17,0% 
De 25 a 54 anys 141,4 167,1 308,5 64,5% 
De 55 anys i més 26,9 35,7 62,5 13,1% 
Total 223,2 255,4 478,5 100,0% 

 

Taula 4. Persones en situació d'atur a Catalunya el segon semestre de 2021, segons 
l'Enquesta de Població Activa (EPA). Unitats en milers de persones (6). 

 

Aquest número és igual de significatiu que el d'altres grups d'edat en els quals el 
govern està fent inversions especials per potenciar-ne l'ocupació. Citem, per 
exemple, el Programa referent d'ocupació juvenil adreçat al col·lectiu de persones de 
entre 16 i 29 anys, dotat amb un pressupost per al 2021 de 647.680 euros a 
disposició de tots els ajuntaments de Catalunya (9). En qualsevol cas, aquest grup de 
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treball es vol desmarcar del prejudici edatista que va resumir Eduardo Serra “La 
sociedad española piensa que dar trabajo a los sénior es quitárselo a los jóvenes” 
(10). Creiem que tots els col·lectius tenen els seus reptes i són completament 
diferents. Només volem remarcar que aquest col·lectiu enfronta els seus propis 
reptes. 

Aquestes xifres de la EPA considerem que són un bon primer pas, però hem d'anar 
cap a una millor captura dels números que afecten a l'ocupabilitat de la població. 
Perquè les persones comencen a patir discriminació en el retorn a la feina a partir 
dels 45 anys, entenem que deuria d'haver el detall per aquesta franja d'edat. A més, 
no estan incloses les persones que es troben realitzant cursets del departament 
d'ocupació o persones en prejubilacions i en jubilacions anticipades. Així mateix, 
tampoc és possible obtenir el número total de persones que es troben en ERTOs i 
EROs per franges d'edat. 

A més a més, atenent a la Carta dels Carta dels Drets i Deures de la Gent Gran a 
Catalunya, en considerem que en l'àmbit laboral i de la ocupació remunerada no 
s'estan respectant els principis de: 

1. dignitat: ja que les persones sènior s'exposen a discriminacions per raó de 
edat a diari, com veurem al llarg d'aquesta proposta; 

2. independència: no es permet ser independent a la persona que se l'expulsa 
del món laboral i se la condemna a viure de la beneficència que l'estat li 
proporcioni, provocant-li una reducció significativa en els seus ingressos; 

3. autorealització: un cop expulsada la persona del món laboral no se li permet 
tornar a entrar, tot i tenir capacitat i voluntat per a seguir exercint la seva 
professió, tallant de socarrell la seva possibilitat d'autorealització; 

4. participació: considerant a la persona sènior com a no capacitada per a 
participar de la societat del món laboral que durant tants anys ha contribuït a 
sostenir, silenciant la seva veu no veient-se representada en organismes de 
direcció o de representació de les persones treballadores. 

 
En aquest context de desafiaments actual, ens agradaria oferir una nova visió més 
positiva i d'oportunitats de millora pel tractament del col·lectiu de persones 
treballadores sènior, que desgranarem a continuació. El fet que s'hagi incrementat la 
longevitat és un èxit com a societat, una societat que ha invertit en salut i prevenció, 
en tenir cura dels seus membres de manera que ha pogut contrarestar els efectes 
d'algunes malalties importants, redissenyar llocs de treball per corregir accidents 
laborals, proporcionar entorns on viure i treballar més saludables. Mirar al futur 
implica comptar amb aquest nou sector de població disposada a continuar aportant 
pel bé comú. En comptes de veure-ho com a repte, volem donar una visió com a 
oportunitat. Pot ser una bona forma de respondre a la manca de mà d'obra per 
reducció de naixements, pot ser moltes coses més. 
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Com s'identifiquen i mesuren les capacitats en l'entorn laboral  
 

La gestió per competències és una tècnica de gestió de persones a les empresa que 
té el seu origen en la Psicologia organitzacional dels anys setanta del passat segle, 
on McClelland va encunyar el concepte al 1973, que va ser desenvolupat i interpretat 
pels consultors Spencer i Spencer al 1993, arribant a un total de 20 competències 
universals. Posteriorment l'escola francesa, a través de la veu de Le Boterf al 1991 i 
2001 o Levy-Leboyer al 1997, van donar-li un caràcter més personalitzat, on les 
competències depenien de la persona, les necessitats i l'entorn. Finalment, la corrent 
britànica encapçalada per autors com Horton (2000), Tolley (1987) o Hoffman 
(1999), van establir unes competències estàndard que havien de ser definides i 
certificades pel mateix govern de la nació, havien de ser susceptibles a entrenament 
observables i mesurables (11). 

En l'actualitat, organismes tan importants com l'Organització per a la Cooperació i el 
Desenvolupament Econòmic (en endavant l'OCDE per les seves sigles en català) amb 
el Programa per a l'Avaluació Internacional de les Competències de la població Adulta 
(PIAAC per les seves sigles en anglès) (12), o la Comissió Europea d'Educació amb 
les iniciatives "European Skills Agenda" i "Skills for jobs", han proposat i treballen en 
aquesta línia de les competències professionals (13). 

Les competències professionals són el conjunt són el conjunt integrat d'habilitats, 
coneixements i aptituds que es necessiten per a exercir una ocupació específica o 
desenvolupar determinades activitats professionals (14). En aquest marc s'entén que 
depèn: 

a) del lloc de treball, 
b) de la història de la persona que l'ocupa; 
c) de les capacitats que ara té; i 
d) les que haurà de desenvolupar. 

 

A nivell general es parla de dos grans grups de competències: les tècniques i les 
transversals. Dins de les tècniques o "hard skills" englobem tot aquell coneixement 
que s'associa determinat lloc de treball i és essencials per a desenvolupar una 
activitat laboral concreta amb èxit (14). Les competències transversals o "soft skills" 
son aquelles activitats que es poden aplicar a diferents llocs de treball, no són propis 
d'una única ocupació (14). 

Les competències son una combinació de (15): 

LES CAPACITATS 
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a) coneixements: es desenvolupen mitjançant l’accés a la informació i l’adquisició 
de noves dades respecte a la realitat, generalment, per començar 
l’aprenentatge d’una competència es requereix assimilar certs coneixements 
sobre un tema concret.   

b) aptituds: s’adquireixen mitjançant un procés d’entrenament que permet 
adquirir i consolidar nous hàbits i maneres de fer més efectives. Inclou els 
coneixements més teòrics, la consciencia de certs comportaments que facilitin 
la posada en pràctica de la competència. 

c) actituds: es desenvolupen i es “provoquen” a partir de la sensibilització i 
motivació per a determinades accions, a partir d’una avaluació amplia de la 
realitat. Estan associades a una manera percebre l’entorn i una orientació cap 
a certes conductes, que, en aquests sentit, faciliten que apareguin els 
comportaments associats a les competències. 

 
D'altra banda, cada competència té un nivell d'assoliment (16): 
 

1. Nivell 1. Competència en la realització d’una gamma variada d’activitats 
rutinàries i previsibles. 

2. Nivell 2. Competència en una àmplia gamma d’activitats laborals, realitzades 
en diferents contexts. Algunes són complexes. Existeix certa autonomia i 
responsabilitat individual. Sovint es requereix la col·laboració amb altres 
persones dins d’un equip o grup de treball. 

3. Nivell 3. Competència en un ampli i variat ventall de tasques, realitzades en 
diferents contexts, usualment complexes i no rutinàries. Elevat nivell de 
responsabilitat i autonomia. 

4. Nivell 4. Competència en una àmplia gamma d’activitats complexes (tècniques 
o professionals) desenvolupades en contexts molt diversos, amb un alt nivell 
de responsabilitat i autonomia, amb responsabilitats sobre el treball d’altres 
persones i, ocasionalment, sobre l’assignació de recursos. 

5. Nivell 5. Competència que implica l’aplicació d’una gamma significativa de 
principis fonamentals i de tècniques complexes en una gran varietat de 
contexts, sovint imprevisibles. Es requereix molta autonomia personal. 
Responsabilitat freqüent en l’assignació de recursos, en l’anàlisi, diagnosi, 
disseny, execució i avaluació de l’activitat. 
 

Tenint en compte les premisses anteriors, el Marc de Referència Europeu de 
Competències o MER (17)), estableix vuit competències clau que constitueixen la 
base mínima sobre la que edificar la formació posterior: 
 

a) comunicació en la llengua materna, 
b) comunicació en llengües estrangeres, 
c) competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia, 
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d) competència digital, 
e) aprendre a aprendre, 
f) competències socials i cíviques, 
g) sentit de la iniciativa i esperit d'empresa; i 
h) consciència i expressions culturals. 

 

1. 2.Quines competències són millor valorades per les organitzacions 
 

El mercat laboral està experimentant un canvi en quant a necessitats de forma 
laboral i en quant a inserció de diferents col·lectius de persones treballadores com 
mai abans s'havia experimentat. Tenim la possibilitat per primera vegada a la historia 
d'escollir específicament persones que s'adaptin a llocs de feina concrets. 

Essent així les tendències del mercat laboral es defineixen com a característiques 
cercades en les persones a ser contractades (18) (19): 

• Competències digitals. 
• Flexibilitat, disponibilitat horària i geogràfica. 
• Implicació amb l'objectiu i la imatge de l'empresa. 
• Polivalència i adaptabilitat. 
• Capacitat d'aprenentatge o motivació per realitzar formació continuada. 
• Seguretat en un mateix. 
• Responsabilitat i dinamisme. 
• Capacitat de treballar en equip. 
• Iniciativa i capacitat de previsió, adaptació als canvis. 
• Responsabilitat ambiental. 

 
Encara que tinguem una o totes les competències assenyalades, cada persona té un 
nivell i desenvolupament diferent d'aquestes competències. Aquesta combinació de 
coneixements, actituds i aptituds fan única i diferenciada a la persona. L'enfocament 
de la Psicologia Organitzacional és que, tot i que cada persona és una formula 
magistral irrepetible, s'han d'establir nivells mínims d'assoliment d'aquestes 
competències per tal de poder realitzar la posició assignada efectivament. 

 
1.3.Es té en compte al col•lectiu sènior quan es mesuren i avaluen aquestes 
competències en l'entorn laboral? 
 
Totes les organitzacions i empreses tenen com a objectiu mesurar i avaluar aquestes 
competències de manera igualitària. Malauradament no sempre s'aconsegueix i 
podem observar distorsions com la de la manca de paritat de gènere. Quan aquesta 
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distorsió de la gestió per competències es basa en l'edat de la persona que 
desenvolupa la feina , parlem d'edatisme. 

L'edatisme es defineix com el conjunt creences negatives, actituds, assumpcions i 
estereotips relacionats amb l'edat que són utilitzades per a validar comportaments 
discriminatoris, implícitament o explícitament, que marginen a les persones, tant a 
nivell individual com a nivell institucional, i inclou preconcepcions tant positives com 
negatives (20) (21). Per exemple, es considera edatista tant assumir que una 
persona per tenir més edat en sap més d'un tema, com assumir que per tenir menys 
edat en sap menys. 

Un altre organisme que està treballant per crear coneixement i tendència al voltant 
de la discriminació per motiu d'edat al col·lectiu sènior és la Organització Mundial de 
la Salut (OMS). Després d'haver creat l'Informe Mundial sobre Envelliment i Salut al 
2015, han llençat la campanya "Decenni de l'Envelliment Saludable 2020-2030" al 
2019. En aquest material criden l'atenció sobre l'efecte negatiu de l'edatisme en el 
col·lectiu sènior. Divideixen l'edatisme en tres components: els estereotips - com 
pensem, els prejudicis - com ens sentim, i la discriminació efectiva - com actuem 
(22). 

Altres organitzacions com Numintec, la Fundació Adecco, la Fundació Randstad o 
Generación Savia (22a) fan palès amb cada estudi que no s'està tractant amb 
igualtat de condicions al talent sènior. Si bé és cert que també reforcen un missatge 
més important: és possible canviar aquesta dinàmica i encara estem a temps de fer-
ho. 

Senzillament, no estem en situació com a societat de poder prescindir del 
coneixement i de l'experiència que aporta el col·lectiu de persones treballadores 
sènior, ja que suposa un ampli valor afegit en l'entorn laboral i que anirà esdevenint i 
més i més necessari conforme la població de persones amb menor experiència vagi 
minvant segons la tendència demogràfica mundial. 

1.4.Competències valorades més comunes en col•lectiu sènior (+45 anys) 
 
Per tal de poder aprofitar el que ens pot aportar el col·lectiu sènior dintre de l'àmbit 
laboral, hem de conèixer quines son les seves fortaleses i debilitats. Hem de tenir en 
compte la premissa que en aquesta secció parlem de dades estadístiques. Això vol 
dir que no totes les persones del col·lectiu sènior tindran aquest perfil, fer aquesta 
assumpció tornaria a ser edatista. Més bé ho fem a mode il·lustratiu de possibles 
capacitats que ens queden ennuvolades pels nostres prejudicis. 

Els estudis ens diuen que, al col·lectiu de persones treballadores amb més 
experiència, es produeixen una sèrie de canvis en la persona en el context laboral 
(23) a nivell: 
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a) físic: reducció de la sensibilitat visual i auditiva, reducció de la força muscular, 
entre altres; 

b) cognitiu: reducció de la velocitat de processament, reducció de la capacitat de 
la memòria de treball, reducció de la capacitat d'atenció selectiva, increment 
en coneixements, en habilitats i en saviesa; 

c) afectiu: major nivell de benestar psicològic, paradoxa de l'envelliment, menor 
preocupació davant factors estressants, major control de les experiències 
emocionals, entre altres;  

d) de personalitat: increment al llarg de la vida de les dimensions de 
responsabilitat i amabilitat del Big Five, i reducció del neuroticisme cap a 
major estabilitat emocional, entre altres; 

e) motivacional: major motivació de consecució, de connexió amb altres i 
d'autonomia, increment de la motivació social d'ajudar a d'altres persones i 
contribuir a la societat, entre altres. 

 

Per tant parlem que, conforme anem afegint experiència laboral, en general ens 
convertim en persones més compromeses, amb més estabilitat emocional, millor 
capacitat de treball en equip fent partícips a tots els membres, major saviesa i 
contextualització dels reptes, millor gestió de l'estrès. Si repassem les que hem vist 
que eres les competències millor valorades per les organitzacions trobarem algunes 
coincidències com implicació amb l'objectiu i la imatge de l'empresa, responsabilitat i 
dinamisme, capacitat de treballar en equip, o iniciativa i capacitat de previsió, 
preparació pels canvis. 

1.5.Relació entre cultura organitzacional, valors (RSC), clima laboral, i edatisme 
 
Considerem important que aquesta actitud d'estar alerta envers a possibles prejudicis 
edatistes ha d'estar integrada dins de les organitzacions, organismes, empreses, 
cooperatives i qualsevol centre on la persona desenvolupa el seu treball remunerat, 
per tal de reduir-ne els efectes. Es tracta de poder integrar l'entitat dins de la cultura 
de la diversitat que ens envolta, aprofitant les oportunitats que ens brinda, per  
poder aconseguir una societat més inclusiva i igualitària, motiu últim de la 
Responsabilitat Social Corporativa i iniciatives com els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible. 

Propostes: 

 
1. La gestió per competències a les organitzacions, liderada per persones preparades 
i atentes a les oportunitats de la diversitat de talent. Tenir en compte les 
competències en l'assessorament diari, sense discriminacions per raó de l'edat. La 
competència es un continu, que pot experimentar pujades i davallades, segons el 
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requeriments de cada empresa i cada moment. És qüestió d'ajustar-se al moment 
actual. 
 
2. Integrar la diversitat generacional com a valor o actiu dintre dels plans d'empresa. 
està documentat que els equips diversos són més efectius que els homogenis. Es pot 
integrar tant en els valors de l'organització com en el pla d'igualtat o en el 
compromís de Responsabilitat Social Corporativa. També potenciant la transferència 
de coneixement entre diferents franges d'edat a mode d'osmosi, posant en valor 
teories similars al "conglovamento" italià. 
 
3. Incloure mesures de la diversitat del col·lectiu sènior en les mètriques dels 
departaments de persones, comparant nivells de compromís i entrega amb variacions 
de l'edat. Incloure objectius individuals i de grup en l'avaluació de les competències, 
per tal de donar visibilitat al valor del treball en equip. Potenciant capacitats com 
l'adaptabilitat als canvis i prendre formació continuada es poden valorar com a mèrits 
del perfil que s'està avaluant. 
 
4. Revisar les descripcions de lloc de feina per part d'un grup de revisió que compti 
amb diversitat per tal de poder detectar possibles prejudicis que s'hagin infiltrat 
d'entrada. Una definició exhaustiva en un sistema objectiu (funció que fa al sector 
públic la "Relació de llocs de treball"). 
 

 

2. 1.La inversió en la persona treballadora (18 a 45/50 anys) 

A Catalunya s'inverteix en la formació dels ciutadans i ciutadanes: 

a) educació infantil de segon cicle i primària: cost teòric de 4.973,63 euros per 
alumne i curs (5.117,3 euros per alumne al sector públic i 4.659,6 euros per 
alumne al sector concertat) (24), amb una duració de sis anys acumula un 
cost total de 29.841,78 euros per alumne;  

b) educació secundaria obligatòria: cost teòric de 6.100,10 euros per alumne  i 
curs (6.579,99 euros per alumne al sector públic i 5.211,08 euros per alumne 
al sector concertat) (24), amb una duració de quatre anys per la ESO i dos 
anys per al batxillerat o la Formació Professional de grau mitjà, acumula un 
cost total de 36.600,60 euros per alumne; 

c) universitària (graus): tot i haver-ne reduït els preus dels graus al curs 2020-
2021 al voltant d'un 30%, el cost mitjà del grau universitari és de 5831,60 
euros per alumne (3.184,20 euros per alumne que cursi un grau nivell A, 
6.009,60 euros per alumne que cursi un grau nivell B, 8.301,00 euros per 
alumne que cursi un grau nivell C) (25); 

EQUILIBRAR LA INVERSIÓ 
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d) post universitària (màsters i postgraus, no inclourem els doctorats per no 
esser una opció majoritària): tot i haver-ne reduït els preus vora el 30% a 
Catalunya, el cost mitjà d'un màster és de 2.248,00 euros per alumne (1.729 
euros per alumne que cursi màster habilitant, 2.767 euros per alumne que 
cursi màster no habilitant) (25); 

e) formació continuada a la feina durant 20 anys (entenent que als 25 anys 
acaba la formació reglada i la persona entra en el mon laboral fins als 45 
anys): 173,07 euros per persona i any, un total de 3.461,41 euros en total. 
Prenem com a referència la informació de formació bonificada per la Fundació 
Estatal de Formació per a l'Ocupació del 2020 (26), assumint que no engloba 
tots els tipus de formació que experimenta la persona en l'entorn laboral, 
com, per exemple: l'experiència, la no bonificada, o la que la persona pren 
amb caire personal (no a través de l'empresa). 

 

En total obtenim una inversió en la formació de la persona de 77.983,39 euros. 
Entenent que l'educació primària i infantil ens forma com a ciutadans i ciutadanes 
només, i la especialització o preparació per al mon laboral bé a partir de la segona 
part de la formació secundària (excloent els 4 primers anys de la ESO), quedaria una 
inversió acotada de 23.741,21 euros per persona. No sembla pas bona idea que, per 
l'únic fet que la persona arribi a certa edat, llencem per la borda tota aquesta 
inversió, tant pública com privada, tant de les empreses com de les famílies que han 
estant invertint perquè la persona pugui accedir a aquest nivell formatiu. 

Ans al contrari, sembla que la nova formació professional haurà de requerir que les 
companyies s'involucrin més en aquesta formació. D'aquesta manera s'aconseguiria 
una millor correspondència entre la demanda que hi ha en el món laboral i l'oferta de 
mà d'obra, per tal que es pugui suplir la demanda generada. Aquest tipus de 
formació laboral requerirà del reforçament de la figura de la persona tutora del 
centre d'estudis i de la persona tutora de l'empresa, per tant més inversió per 
aconseguir millor eficiència de la col·locació (27). 

A més de les formacions més tècniques, hem de tenir en compte també tot l'estudi 
dels accidents laborals i de l'ergonomia dels llocs de treball. Com en aplicar les 
formacions en riscos laboral i prevenció d'accidents suposa una inversió en l'empresa 
que fa que s'estalviïn disrupcions en el servei, així com una major disponibilitat de les 
persones. Com per exemple, en la situació de pandèmia derivada de la Covid-19, la 
inversió en prevenció de contagis de mitjana ha estat de 123€ per persona 
treballadora (28). Citant a una de les entitat en la matèria de gestió de l'excel·lència 
empresarial, el sr. Manel Bestraten "Les dificultats en l’avaluació dels costos que 
generen les deficiències en matèria de riscos laborals i condicions de treball i les 
limitacions del model convencional d’anàlisi cost-benefici representen un repte que 
exigeix innovació perquè el nou model d’avaluació permeti mesurar i demostrar la 
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rendibilitat de tot programa preventiu, assumint que aquest ha d’estar plenament 
integrat en una política empresarial encaminada a assegurar la qualitat global de 
productes i processos. Només si som capaços de mesurar en termes socioeconòmics 
l’eficàcia de la prevenció de riscos laborals i de la millora de les condicions de treball, 
la gestió empresarial en aquest camp adquirirà la dimensió i el valor que li 
correspon." (29). 

2.2.Persones en situació d'atur de llarga duració 
 
La definició que adoptàvem en la introducció a l'àrea d'ocupació remunerada, 
ampliant el col·lectiu de persones treballadores sènior a una primera etapa dels 45 
anys als 55 anys, ve principalment derivada de la quantitat d'iniciatives que es porten 
a terme en l'àmbit públic per a la ocupació del col·lectiu de 45 i més anys. És ja un 
tema detectat que les persones que passen a estar desocupades de forma 
involuntària a partir dels 45 anys tenen més problemes per a ser contractades que la 
resta (30). Els organismes a càrrec de la proporció d'ocupació remunerada en son 
conscients i posen en marxa iniciatives com la incentivació de la contractació a 
persones en situació d'atur de 45 anys o més, com la del Ministeri de Treball, 
Migracions i Seguretat Social - CS, a través del SOC- Foment, amb un pressupost 
d'1.000.000 d'euros per a l'any 2020 (31). 

No és casualitat que s'adoptin aquest tipus de mesures ja que, tal com podem veure 
en la gràfica a continuació, el número de persones a l'atur a Catalunya augmenta a 
mesura que augmenta la seva edat, s'observa un salt significatiu al tall dels quaranta 
anys (32). Hem de tenir en compte que amb la crisi generada arrel de la pandèmia 
de la Covid-19, aquest efecte no s'ha creat de nou, si no que s'ha vist més accentuat. 

 

Si bé la proporció de persones de 45 i més anys amb permanència a l'atur al 
finalitzar el primer trimestre de 2020, el 58,49%, és lleugerament inferior a la 
proporció de persones amb permanència a l'atur de 30 a 44 anys, un 61,19%, hem 
de tenir en compte que en número són més les de 45 i més anys, ja que és una 
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generació més nombrosa. A aquesta circumstància hem d'afegir que en sortides cap 
a l'ocupació, el rang d'edat de 30 a 44 anys és el més nombrós, amb un 23,27%, 
comparat amb el 19,67% del de les persones amb 45 i més anys. Per finalitzar, el 
percentatge de permanència en inactivitat és de 88,36% en les persones de 45 i més 
anys, vint punts percentuals per sobre del de les persones entre 30 i 44 anys (33). 

2. 3.Recuperar la inversió 
 
Segons hem vist en l'apartat anterior, aquestes persones a les que hem format tant 
en escoles com en llocs de treball, un cop surten del circuit laboral ho tenen molt 
difícil per a retornar. En detectar-ho ens podem permetre d'actuar i millorar aquesta 
situació per a aconseguir una millora en la productivitat com a país, donat que 
"mantenir la productivitat del talent al llarg de la vida professional dels ciutadans i 
ciutadanes esdevé un factor crític per a la competitivitat d'un país" (34). 

L'esforç que aquesta acció suposa no és tan costós econòmicament com des del punt 
de vista de trencar amb prejudicis i tendències, segons veiem a l'apartat sobre 
l'edatisme. S'ha vingut donant una tendència en el mercat laboral, i sobretot entre 
les persones responsables de recursos humans, de reemplaçar perfils, en el sentit de 
contractar a persones més joves amb un perfil més digital deixant marxar a persones 
sènior (35). 

És en aquest context que paraules com "reskilling" i "upskilling" prenen tot el seu 
significat. "Upskilling" es refereix a l'aprenentatge de competències tècniques per a 
desenvolupar millor una tasca per la qual ja es tenen competències transversals (o 
"soft skills") "Reskilling" suposa l'entrenament en competències transversals per a 
adoptar diferents nivells en l'execució de la feina (per exemple lideratge per a portar 
un equip). Mantenir polítiques de formació continuada a les organitzacions públiques 
o privades, és clau tant per la competitivitat de les mateixes, com per al millor 
aprofitament del potencial de la persona treballadora, durant tota la seva vida 
laboral. 

Les iniciatives de formació de persones treballadores ocupades és un element vital 
per millorar-ne l'ocupabilitat i per adequar la seva capacitat d'adaptació als canvis en 
la feina i als requisits de les empreses. A llarg termini, el fet d’invertir en la formació 
dels treballadors desemboca en un increment de la productivitat i la competitivitat de 
les empreses (36). 

2. 4.Retorn a la feina de col·lectius de reserva 
 
No podem finalitzar la secció sense parlar dels cassos de més èxit de recuperació de 
la inversió en persones treballadores: el retorn a la feina de personal mèdic i sanitari 
jubilat durant la pandèmia de la Covid-19. Les comunicacions i crides a les persones 
que ja havien sortit del circuit laboral es van succeir (37), i les persones en situació 
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de jubilació no van dubtar d'abandonar la seva situació per a fer un cop de mà quan 
la societat més ho necessitava. Fent gala d'una de les característiques més humanes 
com és: el sacrifici propi pel bé comú. Des d'aquest grup de treball volem posar de 
relleu tant el grau d'implicació amb la societat d'aquestes persones que han tornat a 
la feina, com la demostració de ganes d'aportar, l'energia transmesa, i l'alt nivell ètic 
demostrat amb aquesta acció. 

Propostes: 

5. Incloure en els plans de formació o desenvolupament, tant de PIMES com grans 
empreses, tant d'empresaris autònoms com al sector públic, trajectòries de formació 
continuada. Assignar un pressupost i fer el seguiment que cada persona consumeixi 
els seus crèdits formatius anualment, diferenciant entre accions de upskilling y 
reskilling. Aprofitar de manera més extensa la bonificació de la formació que 
ofereixen el Departament de Treball, els col·legis professionals i la Comunitat 
Europea amb el pressupost per ala recuperació. 
 
6. Avançar-se en el nou model de la formació professional dual, en la qual la persona 
tutora en l'empresa pot ser un càrrec a ocupar pel personal sènior, tenint en compte 
el  nivell de coneixement en el tema que es tracta, com les competències en 
transferir coneixements, explicar clarament, flexibilitat amb la persona tutoritzada i el 
seus errors. No deixar-ho només reduït al tema dels contractes de relleu per 
jubilació, sinó donar-li una vessant més positiva, activa i de creació de llegat. 
 
7. Creació per a determinades posicions de col·lectius de reserva, especialment en 
professions que requereixen una alta especialització, tal com s'ha fet amb el personal 
sanitari durant la pandèmia, per exemple en seccions com les del professorat, 
l'advocacia, o els/les economistes. Es podria coordinar des dels col·legis professionals 
on hi hagués un llistat de reservistes voluntaris. 
 

 

 
3.1.Xifres de l'edatisme en selecció 
 
Si bé en l'apartat sobre la formació comentàvem l'entrada del col·lectiu de 45 i més 
anys en l'atur de llarga durada, i com afectava a la seva formació, en aquest en 
centrarem en els problemes de reentrada al mon laboral relacionats amb les clivatges 
esbiaixats que es pateixen a partir d'aquesta edat. 

El primer trimestre de 2021 no és sospitós d'estar afectat negativament per la 
pandèmia de la Covid-19, ja que ha estat un trimestre d'excepcional creixement en la 
variació de la població ocupada, s'han incorporat a Catalunya 33.300 persones a 

ELS PROCESSOS DE SELECCIÓ EN DIVERSITAT 
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situació d'ocupació. D'aquestes el 60,5% eren persones que estaven a l'atur i el 
39,5% persones que estaven inactives (38). D'aquestes 33.300 persones, només el 
28,3% han estat persones de 45 a 64 anys, 7 punts percentuals per sota dels seus 
homòlegs de 30 a 44 anys, i dels de 16 a 29 anys (38). 

Si anem cap al camp dels expedients de regulació en l'ocupació (EROs en català, 
EREs en castellà) el 46% de persones participants en processos d'outplacement 
(ubicació de la carrera professional i orientació per tornar a trobar feina) superen els 
45 anys (39). 

Quan es pregunta a les persones aturades de 45 anys i més tenen clar que en les 
entrevistes l'edat és una de les causes que els impedeixen optar als llocs de treball, 
en un 85% dels enquestats (39). Com a causes més concretes mencionen que les 
empreses: 

a) escullen gent jove a la que puguin donar forma al seu gust (49,8%, prejudici 
edatista en doble sentit); 

b) creuen que les competències del col·lectiu sènior estan desfasades (39,6%); 
c) creuen que les persones sènior estan qualificades per sobre del nivell requerit 

o exigeixen sous més elevats (30,6%) 
d) fan una discriminació estètica, optant per joves que projecten una millor 

imatge (29,8%, un altre prejudici edatista en doble sentit). 
 
Continuant amb l'opinió de les persones majors de 45 en atur, el 64.8% afirma que 
no es vol jubilar perquè gaudeix del treball i un 11,7% expressa que té por d'avorrir-
se quan li arribi el moment de jubilar-se (39). Atenent a tot això, estudiant la 
desmotivació de les persones sènior en la cerca de feina, s'ha trobat que els països 
on el col·lectiu de 55 i més anys pateix més desmotivació per cercar feina són 
Singapur, Finlàndia i Xile, veure taula de sota (40). 
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En quant a l'opinió de les empreses, moltes ja s'estan adonant que incloure al talent 
sènior és una oportunitat. Tot i que les mesures que s'estan prenent es redueixen a 
la jubilació flexible i/o guiada, polítiques de selecció inclusives i la prevenció de riscos 
laborals en observació de l'edat (39). En alguns casos els prejudicis edatistes es 
repliquen amb els que hem vist que observen les pròpies persones candidates (41) 
(42): 

a) el talent sènior és més car; 
b) les persones sènior tenen uns coneixements obsolets respecte de la feina a 

realitzar; 
c) demostren menor flexibilitat; 
d) no encaixarien bé en una plantilla majoritàriament jove; o 
e) el absentisme serà més gran donat que tindran més problemes de salut. 

 
En vista d'aquest panorama han començat a sorgir entitats en forma de fundacions i 
altres organitzacions de caire no lucratiu que ofereixen recursos tant a candidats com 
a empreses per tal de reduir els prejudicis edatistes en el moment de la selecció, 
acompanyament a persones candidates i gestió directa de la selecció de talent sènior 
per a les empreses (Fundación Adecco, Generación Savia, Fundación Randstad, 
Itwillbe, Fundación Sociedad y Empresa Responsable SERES). 
 
3. 2.Currículum cec 
 
El currículum anònim o cec és una iniciativa que va nàixer arrel de la detecció de 
discriminació en els processos de selecció al Regne Unit, de la mà del propi Govern. 
Van veure que els noms occidentals en els processos de selecció tenien més èxit que 
els noms ètnics, amb una influència clara que deixava de banda a les persones 
d'origen asiàtic en la cerca de feina (43). 

El currículum anònim o cec suprimeix la majoria de dades i referències personals 
amb l’objectiu de garantir els principis d’igualtat i no discriminació, i alhora posar el 
focus en els aspectes centrals, que no han de ser altres que la major adequació 
possible entre el procés selectiu i les funcions o tasques que s’hagin d’exercir en el 
concret lloc de treball ofert, esvaint així qualsevol dubte de possible discriminació i 
garantint la puresa i transparència del procés. Les dades i referències personals que 
es proposa suprimir en la fase pre-presencial (anterior a l’entrevista) en la qual es 
seleccionen les persones candidates, són les següents: nom i cognoms de la persona, 
DNI, nacionalitat, fotografia, adreça i localitat de residència, edat, gènere, centre 
d’expedició de les titulacions (44). 

Així doncs, una iniciativa que va començar al Regne Unit i, gairebé, com un 
requeriment legal per part del govern, es va estendre ràpidament en mode de proves 
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a països com França, Alemanya, Suècia i Finlàndia, sensibles amb el tema de la 
discriminació ètnica i de gènere. 

En l'àmbit més proper, el Ministerio de Igualdad espanyol va llençar un projecte pilot 
de currículum cec per a la selecció de personal, enfocat en reduir la discriminació de 
gènere (45). Es van analitzar 240 processos de selecció per al reclutament de 1.681 
persones. Es va observar una tendència a que arribessin més dones a la fase de 
finalistes mitjançant el currículum cec en els grups d'edat de 50 a 59 anys i de 60 i 
més anys. En quant al percentatge de contractacions es va veure potenciada la 
contractació de dones en els grups d'edat de 50 a 59 anys i de 60 i més anys. També 
se'n va concloure que aquesta mesura no era recomanable aplicar-la per separat sinó 
acompanyada d'altres iniciatives de reforç com la formació en la diversitat o una 
comunicació inclusiva en les vacants. 

El Govern a Catalunya porta aplicant el currículum cec en els processos de selecció 
de personal temporal des de mitjans del 2020 (46). Segons comenten "l’objectiu és 
garantir els principis d’igualtat i no discriminació i posar el focus en les funcions que 
cal exercir en el lloc de treball". Encara no tenim resultats de l'aplicació d'aquesta 
iniciativa, però frissem de veure com afecta per tal de poder obtenir-ne conclusions. 

A l'ambient empresarial s'enumeren els avantatges del currículum cec tals com: que 
augmenta les possibilitats d'arribar a la fase d'entrevista de col·lectius inicialment 
discriminats; els biaixos molts cops afecten de manera inconscient i fer-ho així ajuda 
a identificar els propis prejudicis; ajuda a l'empresa a trobar la persona candidata 
més adient en base la qualificació i experiència; funciona millor quan s'acompanya 
d'una bona definició per competències i formació en diversitat en els equips de 
treball (47; 48).  

Entre els inconvenients que presenta podem veure: que només posposa la 
discriminació fins al moment de l'entrevista on tots els trets diferencials de la persona 
candidata es veuen; es poden inferir dades com l'edat en base a l'experiència; 
requereix l'adopció de mètodes de reclutament i formació per fer-les servir que no 
totes les empreses poden adquirir (especialment petits empresaris i autònoms); no 
permet a les persones seleccionadores tenir tota la informació que necessiten per a 
valorar la persona candidata (per a llocs d'atenció al públic necessita veure l'aspecte 
físic de la persona) (47; 48). 

3.3.Plans d'igualtat i altres declaracions d'intencions a les organitzacions 
 
Un pla d'igualtat és un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de dur a 
terme una diagnosi de situació, que serveixen per assolir la igualtat de tracte i 
d'oportunitats entre dones i homes a l'empresa, eliminant qualsevol tipus de 
discriminació per raó de sexe (definició extreta de l'article 46 de la Llei orgànica 
3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes). Si bé d'entrada 
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per la nomenclatura ens podia semblar que inclouria la igualtat en altres àmbits, 
l'edatisme encara no té la seva pròpia eina per identificar-lo i reduir-lo. 

Per tant ens hem d'enfocar en altre tipus d'iniciatives d'impuls empresarial u 
organitzacional per tal d'enquadrar les mesures que pretenem implementar. La 
Comissió Europea va establir per la seva banda la Responsabilitat Social Corporativa 
(RSC), entesa com un model innovador de gestió de les empreses i organitzacions 
que consisteix en la integració voluntària de criteris responsables en els àmbits 
econòmic, social i ambiental, per al desenvolupament de la seva activitat més enllà 
del que estableix la legislació vigent. La Responsabilitat Social Empresarial (RSE) 
cerca el compromís de les empreses i les organitzacions amb el desenvolupament 
social, la preservació del medi ambient, el desenvolupament sostenible i l’ètica. 
Aquesta va directament vinculada als Objectius de Desenvolupament Sostenible 
(ODS) de les Nacions Unides (49). Es podrien vincular a la igualtat d'oportunitats del 
col·lectiu sènior al treball: 

 ODS 3 - Salut i benestar (essent la ocupació remunerada una font de salut 
física i mental per la persona, segons el Llibre Blanc de l'Envelliment actiu); 

 ODS 4 - Educació de qualitat (en quant a que s'ha de poder oferir la formació 
en reskilling i upskilling que comentàvem en el apartat anterior); 

 ODS 8 - Treball digne i creixement econòmic (en el sentit que s'ha d'oferir un 
treball que permeti la manutenció i la salut del col·lectiu sènior); i/o 

 ODS 10 - Reducció de les desigualtats (perquè es tracta de tractar en igualtat 
de condicions, tant en la selecció com en els altres processos de recursos 
humans). 
 

Més enllà d'aquestes directrius genèriques internacionals, animem a les associacions 
empresarials, col·legis professionals, gremis professionals i resta d'associacionisme 
involucrat a poder formar i compartir bones pràctiques per a que les organitzacions 
puguin enfocar aquest tema amb la major facilitat possible. Com per exemple 
l'Observatorio de Demografia y Diversidad Generacional (IE Fundation) amb el seu 
estudi "Los trabajadores senior en la empresa española. Realidades y retos" (50); o 
la Fundación Sociedad y Empresa Responsable (SERES) amb el seu "Libro Blanco del 
Talento Senior" (51). 

 
Propostes: 
 
8. Formació en diversitat generacional a totes les persones que hagin de portar a 
terme processos de selecció i reclutament o al personal que lideri equips. Tant de 
petites empreses com mitjanes i grans, autònoms, o empreses públiques. Els 
col·legis professionals poden dur a terme una gran labor oferint aquest tipus de 
formacions als seus associats i/o col·laboradors. 
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9. Revisió de la redacció d'ofertes amb una mirada crítica. Tractant d'evitar 
llenguatge no inclusiu com el que podria fer referència a un "ambient de treball jove" 
o "vitalitat" o "dinamisme". Sempre publicant vacants que estiguin totalment 
alineades amb la descripció per competències del lloc de treball que es busca cobrir. 
 
10. Implementar el currículum cec acompanyat de les activitats anteriors i veure quin 
efecte genera en les persones que estan duent a terme el procés de selecció. Es pot 
fer la revisió dues persones per separat i després validar les impressions  

 

 

 
4.1.Opinió sobre edatisme en la societat 
 
En apartats anteriors ja hem definit què és l'edatisme i com s'està treballant des de 
diferents àmbits, tant públics com privats, en la identificació de prejudicis, actituds i 
conductes edatistes per tal de poder-les reconduir. Tot constructe sociocultural es 
susceptible a esser modificat, aquesta és una de les fortaleses de les societats 
humanes. Líders d'opinió com Laura Rosillo fan un treball diari de demostració que el 
col·lectiu sènior està preparat i desitjós de continuar aportant activament a la 
societat, canviant conceptes com el de "vellesa" pel de "longevitat", o el de 
"envelliment actiu" per "planificació de la longevitat" o "madurescència" (52). 

El sorgiment de l'edatisme no sembla ser producte de que hi hagi una major 
proporció de persones superant els 60 anys d'edat que persones que no arriben als 
25. Aquest tipus de pràctiques han existit durant molt de temps, no és nou que les 
persones més grans de 40 anys tinguin problemes per arribar a l'entrevista personal 
en els processos de selecció. Tampoc es nou el fet d'haver de callar quan una 
persona gran fa una afirmació totalment contrària als drets humans, abans se li deia 
respecte a la persona gran. Recordem que corria l'any 1995 quan un anunci parlava 
dels JASP "Jóvenes Aunque Sobradamente Preparados" (53), els JASP d'aquell 
temps, que reclamaven respecte en l'entorn de treball, continuen reclamant respecte 
i tracte igualitari 26 anys més tard. Es tracta d'una generació que no es conforma de 
veure les coses com estan i acceptar-les sense fer res, amb una inclinació al canvi 
social més profunda que cal altra de les generacions amb que conviuen avui dia. 

Si fa 30 anys els actius socials demanaven la consideració del jovent com a persones 
que podien aportar. En l'entorn laboral es reclamava que es preparaven per entrar al 
mon laboral, acceptaven feines no remunerades o infra remunerades entenent que 
era part de l'aprenentatge de carrera, però reclamaven tenir la oportunitat. La manca 
de formació i/o experiència era la seva barrera. 

FORMACIÓ I EXPERIÈNCIA COM A CARACTERÍSTIQUES 
NEGATIVES ? 
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30 anys més tard, a aquesta barrera s'afegeix la de que l'àmplia formació i 
experiència es veuen avui dia com a un signe de perfil professional sobre qualificat 
per la posició que s'ofereix, quan normalment amaga una por a que la persona 
reclami un sou o beneficis que no estaven pensats d'oferir. Problema que se 
soluciona ràpidament amb persones de selecció flexibles i enfocades a la caça de 
talents, ja que seran capaces de distingir la persona candidata que s'està assignant 
un grau de més que no lo toca, d'una que realment encaixa en el lloc ofert i en 
l'empresa i pot aportar a més un afegit d'experiència que revertirà en menor temps 
de formació inicial en el lloc de treball i reducció en els costos de qualitat i temps de 
reacció, donada l'experiència prèvia. 

Persones com l'Eduardo Serra ho han deixat clarament sentenciat “La societat 
espanyola pensa que donar feina a les persones sènior és treure-li als joves” (54). I 
ho complementa amb una altra de les justificacions que veiem a l'apartat de 
l'edatisme "D'uns anys cap aquí, el mercat laboral, i les direccions de recursos 
humans han mantingut la idea que s'havia de reemplaçar perfiles: talent sènior per 
gent més jove i amb un perfil més digital" (54). Afirmació que seria certa si fos cert 
que els més joves, només pel fet de ser joves ja són digitals. Afirmació que no és del 
tot certa, ja s'està notant que el coneixement dels joves en tecnologies és més bé 
superficial i aparent (55). 

 

4.2.Renovació de càrrecs de responsabilitat i canvi de tendència de lideratge  

Un aspecte rellevant en l'entorn laboral és la persona que gestiona l'equip. Depenent 
de la cultura i organització en podem dir: el supervisor o la supervisora; gestor o 
gestora de persones o people manager; líder o team leader o people leader; cap, 
etc. Les escoles de recursos humans han defensat que aquestes persones han de 
tenir una preparació especial en la gestió de les persones (competència transversal) 
més que coneixement tècnic de la matèria (competència tècnica) en aquesta etapa 
post-industrial; en oposició a la etapa més industrial on prevalia el respecte a la 
jerarquia i les competències tècniques. Tot i encara ser l'enfocament de les persones 
afins a la psicologia organitzacional (56), les empreses i organitzacions han decidit 
que és millor contractar a una persona executora en aquests càrrecs. En un món 
empresarial on el que preval és la definició d'una estratègia, que aportarà uns 
rendiments econòmics inferits, i s'accepten com a compromís. La cerca de persones 
que executin aquesta estratègia i aconsegueixin els objectius marcats (competències 
transversals) esdevenen seleccionades per sobre de les persones amb habilitats de 
gestió de persones. 

Si bé algunes persones sènior compten amb prou energia i cinètica mancada 
d'empatia´, no totes les persones sènior són iguals. El transcórrer dels anys fa 
créixer la flexibilitat mental i l'empatia social (competències transversals). De manera 
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que si per a aconseguir un objectiu s'ha de passar per sobre de l'àmbit de les 
persones, el/la líder sènior prefereix ser flexible i ajustar l'objectiu abans que perdre 
l'equip o malbaratar l'empatia. Entren en contradicció els paradigmes de gestió dels 
recursos humans (que apostarien per persones amb competències de gestió de 
persones) amb els paradigmes de les escoles de negocis (que es decantarien per 
persones amb competències d'execució estratègica). No ens toca a nosaltres dir quin 
model és millor o pitjor, però sí com afecten al talent sènior. 

El que acaba passant a moltes empreses és que els responsables són més joves que 
les persones dels seus equips. Segons canvia la estratègia i la persona executora ha 
aconseguit el seu objectiu (de carrera o empresarial), aquesta persona marxa o és 
reemplaçada per una altra. Però els equips es mantenen, veient que cada anys que 
passa estan un any més allunyats de l'edat de la persona dirigent que entra. Prova 
d'aquest fenomen és l'abundant literatura que existeix sobre com treballar amb un 
cap o una responsable més jove (57) (58) (59). 

No hem de perdre de vista que són dos models diferents de gestió. Quan enfoquem 
la cultura i valors de la nostra organització o empresa hem de tenir en compte la 
importància de l'estil de lideratge que volem implementar, per veure si està en línia 
amb el que volem aconseguir. I estar segurs que afegim la part transversal a la 
planificació econòmica, no deixar-la de banda i deixar simplement que succeeixi. 
Temes tals com la formació en lideratge o en habilitats digitals han de tenir el seu 
lloc en l'estratègia econòmica ja que, tot el que no es dota de pressupost, no té 
visibilitat en l'entorn empresarial. Pressupost, objectius SMART associats a aquest 
pressupost, auditoria (que s'utilitza el pressupost per allò que ha estat inclòs), i 
millora continuada del procés. 

4. 3.Canvi en el model d'aprenentatge a l'empresa 
 
Parlant de pressupostos, una de les activitats que deuria de comptar amb la seva 
línia pressupostària en qualsevol planificació estratègica empresarial és la formació. 
La formació de personal s'ha entès tradicionalment com la formació en competències 
tècniques, com avançàvem en un punt anterior. ha quedat sobradament demostrat 
que el coneixement tècnic era només la punta del iceberg i que queda per sota tota 
una sèrie de competències transversals que s'ha d'ensenyar, reforçar, i modificar 
amb el temps. 

Si l'organització o empresa només reflecteix en el seu balança econòmic el import 
monetari que inverteix en formació, està deixant de banda tota una sèrie 
d'experiències formatives que només es poden donar en el lloc de treball. No és 
baladí que els programes de formació incloguin les anomenades "pràctiques", 
aquestes són una part indispensable de la formació en qualsevol àmbit, laboral o no 
laboral. És l'experiència de tenir un segon fill viscuda de la mateixa manera que la 
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primera, tot i haver fet el mateix curset pre-part i tenir els coneixements teòrics? En 
l'entorn laboral succeeix el mateix fenomen: cada any d'experiència no només suma 
coneixements tècnics, sinó que en suma molts en l'àmbit de les competències 
transversals, com per exemple: el millor moment de presentar una proposta de canvi 
a l'equip, la redacció d'un informe per a que sigui millor o pitjor acceptat, les 
converses informals que s'han de tenir abans de la presa d'una decisió important, el 
temps de reflexió que li has de deixar a una persona amb la que col·labores quan li 
has dit que el treball que ha fet no és el que s'esperava... Tots aquests 
aprenentatges multiplicats pel desenvolupament individual que fem com a persones 
dins de l'entorn laboral es potencien entre ells de manera exponencial. 

Un àmbit positiu d'inclusió de la diversitat generacional en els tallers d'èpoques 
anteriors era que s'aprofitava l'experiència del sènior (mestre fuster, mestra 
cosidora) per guiar al jovent que entrava (aprenent). Així la persona sènior no havia 
de realitzar les tasques més penoses sinó les més intel·lectuals o de contacte social 
(com l'atenció al client), mentre l'energia i potència del jovent s'emprava en les 
tasques de més força i resistència (execució del propi servei de fusteria o costura). 
Amb el canvi de paradigma al món del tercer sector, dels serveis, s'ha perdut 
aquesta figura d'inclusió donat que les feines requereixen un bon nivell intel·lectual i 
de contacte social, vessants on el talent sènior no perd sinó que guanya amb els 
anys (tenint sempre en compte que estem fent una generalització i que no tothom hi 
encaixa). 

Estan desenvolupant-se uns altres models formatius on un curset en línia o un vídeo 
de YouTube et poden explicar perfectament com fer la tasca per a la qual s'ha estat 
contractat. Per tant, hem de parar-nos a analitzar quin és el valor afegit que ens 
aporta el talent sènior en la nostra empresa, documentar-lo i explotar-lo. Una 
persona sènior pot ser garant de qualitat en un taller mecànic o informàtic, on 
l'experiència buscant averies i el temps que ha perdut cercant-les pot ajudar als 
menys experts amb noves formes de buscar aquestes averies. Una persona sènior en 
neteja sap usos addicionals dels productes donat que els ha estat utilitzant més 
temps i amb més o menys encert depenent de la superfície, la humitat de l'ambient o 
el grau d'ocupació de la instal·lació. Una persona sènior en el sector financer pot 
haver desenvolupat instint d'evolució en els productes o habilitat en el tracte del 
client per saber quin producte li pot encaixar més o menys, o si vol que se li pregunti 
per la seva família o no, i això pot fer que el client es mantingui fidel a la nostra 
empresa. En alguns casos tenir al talent sènior formant ens pot fer gastar menys en 
peces defectuoses, de vegades en baralles dintre el departament, de vegades en 
temps de presa de decisions, de vegades en processos de selecció. La qüestió es 
buscar, documentar i posar en valor (econòmic si es possible) el impacte d'aquesta 
explotació addicional de la formació i experiència del sènior. 
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Propostes: 

11. Revisar l'estratègia empresarial i detectar quines partides estan assignades al 
desenvolupament de les competències transversals, assignant recursos tant a 
lideratge d'equips com a competències digitals, sense fer distinció en edats, tractant 
que els programes formatius abastin a la plantilla de forma proporcional a com la 
plantilla està configurada. 
 
12. Revisar si la estratègia empresarial i la del lideratge estan en sintonia, si es busca 
alt rendiment en poc temps necessitarem unes característiques. Si el que volem és 
que el nostre negoci tingui una duració longeva hem de definir un estil de lideratge 
que ens ajudi a aconseguir-ho 
 
13. Fer un projecte amb grups de discussió on s'inclogui representació de totes les 
seccions de la plantilla per esbrinar entre tots quines són les competències 
transversals necessàries del personal junior, a mitja carrera i sènior. Documentar-les 
i assignar-hi un valor. Incloure aquestes competències en les descripcions de lloc de 
treball i en les vacants publicades. 

 
 

 

5.1.Impacte de la baixada de sous en futures pensions i qualitat de vida 
 
Durant aquest recorregut que estem fent per la vida laboral del col·lectiu sènior hem 
vist la discriminació que pateixen en diferents estadis i com aquest diferent tracte en 
conseqüència torna a l'empresa. En aquest apartat veurem com la sortida forçada de 
la vida laboral activa (tant si es tracta d'acomiadament com jubilació) no només 
afecta a la mateixa persona sinó que de retruc té un impacte en la resta de cercles 
de relació: família, ciutat/regió, societat. 

Si ens fixem en l'aportació que fa el col·lectiu sènior a l'economia, un estudi recent 
arriba a la conclusió que el 26% del P.I.B. d'Espanya ve generat de forma directa o 
indirecta per l'activitat econòmica de les persones amb 50 anys o més (60). 
Addicionalment a l'empremta en despesa directa, hi podem afegir el impacte en llocs 
de treball, que s'ha calculat en el mateix estudi, en 4,4 milions de llocs de treball 
sostinguts sobre aquesta activitat econòmica. Tot això sempre que la persona sènior 
compti amb un lloc de treball i una retribució regular. 

Tot i no comptar amb una mesura estandarditzada i accessible, hi ha veus que 
clamen que més d'un milió de persones amb més de 50 anys es troben a l'atur a 
Espanya i al voltant de 50.000 estan en ERTO (61). En la vessant econòmica aquest 
fet té un impacte en els pressupostos actuals de l'estat, ja que menor cotització 

IMPACTE DE L’ACOMIADAMENT SÈNIOR EN LA SOCIETAT 
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implica que la recaptació del pressupost necessari s'ha de fer una altra via. Però 
també té un impacte en la cobertura econòmica que aquestes persones tindran a 
futur, ja que una cotització inferior en anys o en import farà que les seves pensions 
es vegin reduïdes proporcionalment (62) (2). A més a més, el import de les pensions 
i la seva revaloració es fan segons el creixement o decreixement de l'economia de 
l'estat, i si no es compta amb una força de treball activa i contribuent a nivells alts, 
tant el import com la revaloració es mouen a la baixa. El percebre una prestació 
inferior por requerir un ajustament de la persona en la seva activitat diària, incloent 
una davallada de la qualitat de vida, ja que podrà fer ús de menys serveis o ajustar-
ne la despesa. 

 

En la vessant psicosocial, la situació d'atur amb una altra probabilitat d'esdevenir 
crònic i convertir-se en atur de llarga durada, té un impacte important en la salut i el 
benestar de la persona, arribant a afectar fins i tot a les seves competències 
professionals (63). Entre els principals afectats estarien la identitat social (deixa de 
formar part del grup de persones treballadores, que aporten), autoestima (sensació 
de fracàs per la pèrdua de la ocupació), relacions socials (es perd contacte amb 
companys i companyes de feina), desenvolupament personal (reducció en el ús de 
les capacitats laborals que té la persona i pèrdua del interès en desenvolupar-ne de 
noves), identitat dintre del nucli familiar (deixa de ser un membre actiu), estrés i 
preocupació (per la cerca de nous ingressos), rutines diàries (tant activitat física com 
ritmes vitals de son, vigília i alimentació) i situació d'indefensió apresa (pensar que ja 
no es té sortida i no es tornarà a la vida laboral). Per tant, la qualitat de vida també 
es veu afectada en quant a les esferes social i psicològica. Efectes que també es 
poden sentir en situacions de jubilació forçada o no desitjada. 

5.2.Impacte de la baixada de sous en les cotitzacions i sistema de pensions 
 
Segons el recent informe publicat per la Organització Internacional del Treball (OIT) 
sobre la protecció social al món (64), les pensions per jubilació són la forma de 
protecció social més estesa al món i un element clau per a assolir l'objectiu 1.3 dels 
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). El 77.5% de les persones per 
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sobre de l'edat de jubilació perceben algun tipus de pensió. Conjuntament amb la 
resta de prestacions socials per a adults (incapacitat, maternitat o malaltia), 
representen una mitja del 7% del PIB amb grans variacions entre regions. 

Si analitzem la història de les pensions de jubilació a l'estat Espanyol de la mà 
d'expert com el catedràtic d'Economia Aplicada de la Universitat de Sevilla, Juan 
Torres López, el sistema de pensions que està vigent és producte de 3 decisions: 

1. Els espanyols i espanyoles van decidir que, com a societat, volien proporcionar 
recursos de vida a aquelles persones que han sortit del mercat laboral i no 
tenen entrada de recursos per a fer front a les seves necessitats. 

2. Van decidir els recursos que dedicarien a aquesta causa i com es repartirien. 
En esdevenir una partida pressupostària més no pot tenir dèficit o superàvit, 
només pot tenir suficient finançament o deficient de finançament. 

3. En la cerca del canal de finançament, van acordar que una part aniria 
directament a càrrec dels pressupostos de l'estat, i l'altra part contra les 
cotitzacions socials. Aquesta darrera part coincideix amb la primera decisió de 
solidaritat ja que les persones que treballaren ahir van contribuir a les 
pensions d'ahir, les persones que treballen avui contribueixen a les pensions 
que es paguen avui, i les persones que treballin demà contribuiran a les 
pensions de demà. Però només una part de les mateixes, l'altra part és 
pressupost de l'estat. 

 

Sembla que el sistema vigent concorda amb el que es demana des dels organismes 
internacionals com la OIT o les Nacions Unides, ja que tal com està dissenyat dona 
cobertura a les persones en situació laboral de jubilació i, segons experts en 
economia (65), és un sistema perfectament sostenible en el temps i a canvis 
poblacionals com el que estem identificant en el moment actual d'èxit en la lluita per 
una millora en la longevitat i qualitat de vida humanes. 

Les darreres dades que tenim de Catalunya del desembre de 2019 (66), ens apunten 
que el número de pensions contributives de jubilació és de 1.121.611, essent la 
mitjana d'aquesta prestació de 1.426,99 euros al mes per als homes, i de 866,06 
euros al mes per a les dones. Si segmentem per grups d'edat, ens sobtarà 
comprovar que ja trobem 63 pensionistes en el grup de 45 a 54 anys (un 0,01%) i 
67.810 pensionistes al grup de 55 a 64 anys (un 6,05%). Si bé el, com era d'esperar, 
el gruix dels pensionistes el trobem en els grups d'edat de 65 a 74 i de 75 a 84 anys. 
Repassant els imports veiem que les pensions de les persones entre 45 i 54 anys 
tenen un import mitjà de 2.304,99 euros al mes, totalment allunyat de la mitjana que 
hem assenyalat, confirmant que es tracta de persones expulsades del món laboral a 
força de EROs o altres figures com la invalidesa. 
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Segmentant per tipus veiem que al règim general és el més comú seguit del règim 
de treballadors autònoms, tot i que la diferència en la quantia és remarcable. Encara 
més escandalosa si la comparem amb règims especials nombrosos com l'agrari o el 
d'empleats de la llar. El import de les pensions no contributives per jubilació és 
vertaderament un repte per a viure amb 368 euros al mes. 

Règim Pensió mitjana Número de pensions 
General 1.263,97 886.821 
Treballadors autònoms 802,70 220.194 
Treballadors del mar 1.453,48 4.117 
Mineria del carbó 1.980,95 845 
Altres 195,38 667 
Agrari (dades del 2011) 581,47 11.605 
Empleats de la llar (dades del 2012) 195,38 29.516 
No contributives (dades del 2020) 368 34.464 

 

En quant a les classes passives de l'estat, a Catalunya el 2020, les tenim agrupades 
per jubilació i incapacitat, però els números ens poden donar una orientació: 

Tipus de funcionari Pensió mitjana Número de pensions 
Funcionaris civils 2.210 42.643 
Funcionaris militars 1.927 3.757 
Peons camioners No especificada per 

confidencialitat 
3 

 

Però aquests imports que reflectim estan influenciats pel bon o mal funcionament del 
mercat laboral i de l'economia del país. Després que l'enèsima proposta de reforma 
de les pensions vingui acompanyada de la reforma laboral (per exigències de la 
Comissió Europea), moltes son les veus que relacionen un bon funcionament del 
mercat de treball amb un bon nivell de renda de les persones treballadores i de les 
que en depenen. Des de la crisi del 2009 una practica ha esdevingut ritme habitual 
del mercat de treball per a contenir la pujada de sous, i es que es practiquen 
acomiadaments del personal amb millors sous o condicions laborals pactades per tal 
d'oferir als nous que entren pitjors condicions i sous. Conjuntament amb una oferta 
de contractacions cada cop més temporals i inestables han accelerat i incrementat la 
precarietat laboral (67). 

La precarització de les relacions laborals té un doble impacte: personal i en la 
societat, i a dos nivells: present i futur. En el àmbit personal present afecta a la salut 
física i mental, als recursos als que pot tenir accés, a l'estabilitat emocional, al 
compromís amb la seva feina i la seva empresa. En el àmbit social present provoca 
una davallada en la productivitat, increment en els accidents de treball, major 
absentisme i una aportació minvada als impostos i a la seguretat social. A nivell futur 
personal impacta en unes condicions de qualitat de vida pitjors, davallada de la 
sensació de seguretat, afectació en la salut física i mental, modificació en la 



40 
 

configuració del nucli familiar estàndard, impacte en les cobertures socials, inclosa la 
pensió de jubilació. Finalment, en quant al nivell social futur posa les bases d'una 
societat amb pitjors condicions, construïda sobre bases no sòlides i, si anem al tema 
de les pensions que tractàvem, potser hi ha més fons a les pensions que persones 
elegibles per a cobrar-les, ja que no hauran arribat als anys de cotització requerits. 
Això farà que no puguin consumir i acabarà impactant en l'economia de l'estat. 

És, per tant, importantíssim que es puguin garantir unes bones condicions laborals a 
les persones treballadores del avui, per poder optar a un demà més encoratjador. 

5. 3.Impacte de davallada coneixement en l'empresa en qualitat i temps de 
reacció 
 
Les estratègies empresarials han de ser molt clares i els equips de direcció tenir 
consciència de les decisions que prenen. Aquestes decisions determinen no només el 
present sinó també el futur de la companyia a la que representen. Si bé la rendibilitat 
econòmica ha estat una de les grans claus de l'economia empresarial als segles 
anteriors, avui dia hi ha un enfocament més en la línia de la sostenibilitat 
empresarial. És per això que organismes no sospitosos de no cercar un progrés 
econòmic tals com les Nacions Unides han desenvolupant els seus propis 
mecanismes per indicar als agents econòmics com invertir en sostenibilitat 
empresarial, més que en rèdits purament monetaris. 

La crisi de la Covid-19 ha servit com a teló de fons que ha ressaltat el guinyol de les 
prejubilacions i reestructuracions, com les empreses i organitzacions que no s'havien 
desfet del talent sènior en l'etapa crítica anterior (des de la crisi de 2009 fins ala del 
2019), van poder respondre millor a la crisi pandèmica que aquelles que si s'havien 
deixat portar pel fervor del relleu generacional. Ens semblen especialment 
interessants les aportacions i resum que en fan des de la memòria acadèmica de la 
Universidad Pontificia de Comillas (68).  

Les empreses enfronten recurrentment (i sobretot en èpoques de crisi com la de 
2020) les dificultats presents basant-se en experiències passades, per tant 
l'experiència anterior de les persones de la organització condicionarà la destresa i 
rapidesa per endreçar una situació desencarrilada. Aquest és un dels valors 
intangibles que aporta el col·lectiu de persones treballadores sènior. 

Mitjançant l'aplicació de prejubilacions sense criteri (més que l'edat), no es permet 
que el coneixement per experiència es transmeti de més experimentats a menys 
experimentats, obligant a l'aplicació de la tècnica d'assaig error. Això suposa més 
temps i inversió per portar a terme solucions que es podrien haver endreçat amb 
menor cost en temps, mà d'obra i recursos en general. 
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El rendiment de les persones va creixent al llarg de la seva vida laboral, sempre que 
aquestes persones se'ls hagi donat o hagin estat motivades a continuar 
desenvolupant-se. Per tant, desvincular a persones amb experiència de l'empresa 
seria equivalent a desfer-se de part dels actius en més bon estat amb que es 
compta. 

El col·lectiu sènior en l'entorn de treball ja no és el mateix que fa unes dècades i és 
conscient de la importància de sentir-se realitzat treballant tal com sentir-se realitzat 
en el temps d'oci. Unes condicions de telefeina o treball híbrid que permetin 
compaginar interessos laborals diversos, o prejubilacions planificades amb reduccions 
de jornada que permetin compatibilitzar amb altres ocupacions o activitats d'oci, 
poden contribuir a una aportació més qualitativa per part de les persones sènior, a 
l'hora que no es bloqueja la incorporació de les noves generacions. 

5.4.Impacte del procés d'acomiadament 
 
El procés d'acomiadament pot ser molt diferent depenent de la realitat 
organitzacional a la qual ens enfrontem. Per exemple, en el àmbit de la funció 
pública l'acomiadament és gairebé impensable i moltes de les persones que tenen 
por de passar per un procés de canvi de feina es decanten per la opció de la funció 
pública per tal d'evitar-ho. A l'altra banda de l'espectre tenim les empreses 
multinacionals estrangeres sense arrel al territori on operen, l'acomiadament és un 
procés més de gestió de costos i de carregues de treball. També s'ha de tenir en 
compte el tipus d’empresa o el tipus de treball al que està referida la substitució. En 
empreses en les que el treball es de qualificació elevada, la substitució de dels 
sèniors es una gran pèrdua per la empresa que acabarà perdent qualitat en els seus 
productes i serveis 

En tot el ventall de possibilitats veiem que s'ha perdut la qualitat humana en l'estudi 
de la plantilla i dels efectes de l'acomiadament. Sobretot ens volem centrar en el 
procés d'acomiadament de la persona sènior, ja que com hem assenyalat, existeix un 
biaix a l'hora de contractar-los de nou. Deixant de banda el caire social de fer 
aquesta acció amb cura, hem de tenir en compte que un bon procés d'acomiadament 
ens pot estalviar costos (derivats de demandes innumerables en judicis constants, o 
de la conflictivitat laboral), a la vegada que ens pot donar bona imatge de cara no 
només a la persona que marxa (que la podríem tornar a necessitar en el futur, com a 
treballadora o com a assessora externa) sinó a les possibles candidates (com a part 
de l'estratègia de Responsabilitat Social Empresarial). 

El tractament de l'acomiadament s'ha de fer des de bon principi amb el suport de 
l'especialista en psicologia organitzacional, en les seves tres fases: 

1. Presa de decisió: quan es comenci a valorar la opció d'acomiadar a una 
persona s'han d'analitzar ben bé els motius i garantir que no existeix cap biaix 
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de gènere, edat o qualsevol altra raó no relacionada amb la feina. Involucrar a 
l'especialista permet d'avaluar tots els fronts i tenir una visió més objectiva. 
Un altra avantatge que té la consulta a una persona experta en el 
comportament humà és que podrà ajudar a decidir l'estratègia de comunicació 
amb la persona afectada, així com possibles solucions alternatives. Per 
exemple, si es pren la darrera avaluació de l'acompliment i es veuen 
competències que poden esser d'utilitat en una altra àrea, podria proposar un 
pla de transició amb una altra posició, per tal de no perdre el coneixement per 
experiència en l'empresa. 

2. Execució de la decisió: és principal compta amb una persona que pugui tractar 
el procés de forma seriosa i professional, que a més a més tingui la capacitat 
d'empatitzar amb la persona a la que se li comunica. La persona tècnica en 
psicologia organitzacional, formada en processos de comunicació empàtica i 
dol, podrà ajudar a conduir la comunicació d'una manera més respectuosa 
amb la persona afectada. Així mateix, en haver participat a la preparació de 
l'argumentari, sabrà quan aportar els recursos addicionals o solucions 
complementàries (serveis d'outplacement, acompanyament psicològic, 
planificació financera per la nova situació, formació en competències tècniques 
o transversals, paquets o acords de jubilació parcial o prejubilació, entre 
d'altres). 

3. Seguiment després de l'acte d'acomiadament: es tracta de poder acompanyar 
a la persona en el seu procés cap a la nova situació, sobretot psicològicament. 
Saber respectar els ritmes de cadascú i oferir les solucions o recordatoris de 
les solucions pactades en el moment oportú. Tenir programes de desvinculació 
és important, però també tenir programes de cura durant el procés. 

 
Els punts més importants que no s'han d'oblidar en aquestes situacions (69): 
 

 Preparar a la persona que ha de fer la comunicació, sobretot si és el/la cap 
directe de la persona que ha de marxar, ja que compartirà la seva pèrdua. 

 Preparar el cas i la comunicació amb anterioritat per a adaptar el missatge a la 
persona que l'ha de rebre. 

 Explorar possibles alternatives a oferir abans de l'acomiadament, sense 
prejudicis, possibles canvis de posició, de ubicació del centre de treball, de 
reducció de jornada, de combinació de posició amb una altra, de jubilació 
parcial, etc. 

 Revisar la obligatorietat d'oferir programes d'outplacement, segons  l'article 
51.10 de la Llei 3/2012 de mesures urgents per a la reforma del mercat 
laboral. 

 Donar suport emocional o tenir disponible el recurs del suport emocional. 
 Preparació per a la nova etapa amb noves eines, si fa molt de temps que no 

fa entrevistes se li pot donar formació en això o en preparar el currículum. Si 
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la persona vol optar per la jubilació total o parcial, tenir preparats recursos de 
formació i informació de les situacions, sobretot de la vessant legal i financera. 
Una altra eina pot ser l'auto coneixença de punts forts i punts dèbils, ara des 
de la vessant de fora de l'empresa, així com objectius de desenvolupament 
personal. 

 

Propostes: 

 
14. Fomentar programes de mentoring, coaching o job shadowing (passar temps 
amb un treballador amb experiència a l'empresa per a observar, aprendre i seguir-lo 
en les seves activitats laborals diàries. 
 
15. Tenir obertura de mires en els programes de desenvolupament de carrera del 
personal sènior, no donant per fet que tothom vol jubilar-se o tothom vol seguir 
treballant. Cada persona ha tingut un desenvolupament de carrera diferent i les 
empreses han d'estar preparades per a poder oferir alternatives de valor a aquest 
col·lectiu que encara pot seguir aportant a l'empresa si així ho desitja. 
 
16. Major control per part dels governs de les jubilacions anticipades proposades 
com una mesura més dintre dels expedients de regulació d'ocupació, revisant que no 
es tractin d'acomiadaments encoberts per tal de contractar a persones amb menor 
salari. 
 
17. Sortides ordenades que permetin planificar la sortida de les persones entre 45 i 
55 anys. La empresa finançaria la desvinculació del treballador o treballadora en 
funció d'uns objectius prèviament establerts. 

 
 

 

 
 
6.1.Pros i Contres sobre l'edat de jubilació 
 
Un del termes que més ràpidament associem a la jubilació és l'edat. Segons 
expliquen algunes teories, la jubilació va ser establerta a l'Alemanya d'en Bismark a 
finals del segle XIX com a mesura de reducció dels accidents en la implementació de 
la xarxa de ferrocarril i telègrafs. Aquesta mesura va començar posant una fita en 
l'edat de 70 anys per, més endavant, canviar-la als 65 anys. Edat que des de llavors 
s'ha continuat mantenint en molts dels sistemes de Seguretat Social europeus i 
americans, com a reclamació dels moviments obrer i sindicals del segle XIX. Abans 

FLEXIBILITAT EN LA OCUPACIÓ REMUNERADA DURANT  
LA JUBILACIÓ 
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d'això o en països on no va existir aquesta reclamació, les persones és possible que 
simplement treballin fins que deixin d'existir (70). 

Per tant, sembla que en la nostra història recent es va detectar la necessitat de tenir 
un període al final de la vida en el qual la persona no s'hagués de dedicar més a 
l'activitat laboral remunerada i es pogués dedicar a altres activitats. El que no queda 
ben argumentat però és el perquè d'haver escollit precisament l'edat de 65 anys. 

En l'època actual aquest paradigma està en entredit i organismes internacionals 
estan clamant que aquesta edat llindar ha de ser objecte de debat. Gràcies a les 
millores sanitàries, de prevenció i de millora de les condicions laborals, estem 
experimentant un allargament de la vida en salut de les persones. Encara més, l'OMS 
defineix com un dels punts claus de l'envelliment actiu, el mantenir la persona en 
una ocupació que li reporti motivació, autoestima, però que també suposi un repte 
intel·lectual, ja que és un protector de la salut. Altres veus com les econòmiques de 
determinats governs aprofiten aquesta revisió de l'edat per escurçar prestacions a la 
ciutadania amb l'excusa de la no sostenibilitat del sistema de pensions. 
 
Rescatant l'enfocament de les Nacions Unides, segons els ODS el treball ha de ser 
dignament concebut i remunerat. Es veuria com una limitació de drets i de salut que 
les persones jubilades no tinguin possibilitat de combinar algunes tasques d'ocupació 
a temps parcial o auto ocupació a temps parcial sense que tingui un impacte en la 
pensió. Els col·lectius de persones jubilades com la FATEC proclamen que quest és 
un procés difícil de portar a terme per persones no enteses en la matèria. 
 
A això li hem de sumar que les persones de més de 45 anys es troben amb moltes 
dificultats per al retorn al mon del treball per compte d'atri, i es veuen forçades a 
endinsar-se en el món del treball per compte propi. Aquesta "emprenedoria per 
necessitat" es veu més marcada per situacions de crisis com la de la Covid-19, i 
s'hauria de facilitar l'enrolament, però també es clama la reducció en el posterior 
impacte en la prestació per jubilació (2). 

En els criteris d'elegibilitat de les prestacions per jubilació tant en règim general, com 
en règim especial o en el de les classes passives, l'edat marca el fet causant. Fins i 
tot de vegades ajuda a determinar el import al que es tindrà dret en jubilacions 
anticipades, per exemple.  Aquesta era una pràctica ben estesa als convenis 
col·lectius també. Però en els convenis col·lectius, en part promocionat pel mateix 
estat que està apostant pel moviment progressiu de l'edat de jubilació als 67 anys, 
s'està començant a suprimir la clàusula de la jubilació forçada a certa edat, traduint-
ho per un criteri de funcionalitat de la persona i voluntarietat. 

Si haguéssim de resumir els punts a favor de l'edat com a criteri d'elegibilitat per a la 
prestació de jubilació, segurament el primer que se'ns acudiria és la protecció de 
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persones menys afavorides, que desenvolupen la seva ocupació en professions més 
penoses i que exerceixen en empreses no del tot alineades amb la responsabilitat 
social. Proporciona un criteri objectiu, en el sentit que es fàcilment mesurable i 
demostrable. Entre els punts en contra està el fet que no totes les persones tenen un 
desenvolupament vital similar. Hi ha persones que tenen millor funcionalitat física 
que altres, hi ha persones que tenen millor funcionalitat cognitiva que altres, hi ha 
persones que estimen la seva feina i persones que tenen ganes de finalitzar. Tampoc 
son comparables les situacions socioeconòmiques de les persones, ens trobarem amb 
persones que s'ha pogut preparar per a la reducció en els ingressos mensuals que 
suposa la jubilació i persones que no s'ho poden permetre. 
 
Qualsevol que sigui el cas, no podem donar per tancat aquest debat sobre si l'edat 
ha de ser un dels criteris d'elegibilitat de la pensió o no. La tendència actual s'orienta 
més cap a la voluntarietat de la persona i el temps cotitzat. Però en entorns com 
l'actual en el qual moltes persones de més de 45 anys estan tenint problemes per 
aportar aquests anys de cotització, hem de ser capaços de trobar mecanismes 
alternatius que garanteixin: que la persona pot treballar tingui l'edat que tingui en la 
modalitat que millor li escaigui, que la persona es pot jubilar complint els 
requeriments de cotització i obtenint una prestació que li permeti cobrir les seves 
necessitats de vida. 
 
6.2.Treball i prestacions o conveni especial 
 
Tot i que en la definició original de la protecció per jubilació del règim general hi 
figurava la incompatibilitat de la percepció de la prestació amb un treball remunerat, 
després de la reforma del 2013 es va acceptar certa comptabilització entre feina i 
prestació de jubilació. En la mateixa redacció de la llei s'especifica que es fa en part 
per a garantir la continuïtat del sistema de pensiones i en part per afavorir 
l'envelliment actiu de la població (71).  

Aquesta llei alberga una excepció que fa referència a les classes passives. Ja en la llei 
que descriu aquesta cobertura, en l'article 33 especifica concretament que és 
incompatible la percepció de la prestació de classes passives i l'exercici d'una activitat 
per compte propi o d'atri que doni lloc a la inclusió del seu titular en qualsevol règim 
públic de la Seguretat Social (72). Si bé és cert que el règim de classes passives té 
l'avantatge que es pressuposten per separat. El fet que les classes passives surtin 
d'una bossa diferent a la resta de prestacions per jubilació sembla una mica 
discriminatori. Carregant el import de les prestacions per jubilació del funcionariat 
contra pressupostos, mentre la resta de pensions de jubilació de persones treballant 
en altres règims de la Seguretat Social va contra la partida de la Seguretat Social, fa 
un efecte discriminatori, en el sentit que un és més imprescindible que l'altre. Només 
amb un tractament conjunt de les prestacions, sigui quin sigui l'origen del fet causant 



46 
 

del dret, es donaria una imatge de transparència i gestió conjunta d'un tema que és 
el mateix: cobertura suficient de la persona que deixa o redueix la seva aportació al 
règim laboral en vigor. 
 
La figura del Conveni Especial de la Seguretat Social, mitjançant el qual la persona 
treballadora fa una aportació addicional a la Seguretat Social en el moment en que 
es rescindeix la seva activitat laboral principal (normalment lligat a acomiadaments 
inclosos en expedients de regulació de l'ocupació) per tal de poder complementar les 
cotitzacions a tenir en compte en el càlcul de la prestació de jubilació, també té 
impacte en la compatibilitat amb feina remunerada. En aquest cas, si la persona 
troba una ocupació per compte propi o d'atri, es tindria en compte la quantia que 
percep en aquesta activitat per a minorar o suspendre les aportacions per Conveni 
Especial, arribant-se a cobrir només fins al màxim de la base reguladora. Diem que 
és una figura vinculada a expedients de regulació perquè una persona que es queda 
a l'atur sense un acord d'acomiadament, serà difícil que compti amb el capital 
requerit per a subscriure el conveni especial. 
 
6.3.Free-lance: facilitació de procés per a persones sènior 
 
Per totes les dificultats que comporta el trobar una feina per compte d'atri un cop 
que la persona ha estat expulsada del món laboral, moltes persones acaben optant 
pel que hem anomenat abans "l'emprenedoria per necessitat". Però fins i tot arribar 
aquest punt no és fàcil perquè els processos per donar-se d'alta i els diferents tràmits 
a realitzar amb Seguretat Social, Agencia Tributaria i Ajuntaments no faciliten la 
tasca. 

Coneixent que aquesta és una de les poques alternatives que queden al col·lectiu de 
persones sènior, no figuren en els organismes oficials bonificacions a les diferents 
taxes per a portar a terme aquest tipus d'activitats d'auto ocupació. Tot i que si hi ha 
aquest tipus de bonificacions per a altres col·lectius amb dificultat d'inserció laboral 
com els joves.  

Propostes: 

 
18. Fer les quotes de Seguretat social i Hisenda més assequibles o bonificades per a 
persones sènior que decideixen mantenir un grau d'ocupació remunerat total o 
parcial després de l'elegibilitat per a ser persona jubilada (edat i anys cotitzats). Per 
exemple, el mateix cost de 60 euros que s'aplica a aquelles persones que no han 
estat mai d'alta en el règim d'autònoms sigui d'aplicació com a quota fixa per les 
persones aturades sènior sense limitació de temps. 
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19. Treballar amb el Servei d'Ocupació propostes que permetin emprar la capacitat 
de les persones sènior en cursos que s'ofereixen a persones en situació d'atur. Si els 
que reben el curs són joves té l'afegit que la col·laboració intergeneracional potencia 
la reducció de l'edatisme. Si els assistent son persones de més de 45 anys, té l'afegit 
que exposa un model de vellesa actiu i contributiu, ajuda a construir una millor 
imatge i autoestima envers ells mateixos i elles mateixes. 
 
20. Revisió de les reduccions aplicades a la pensió de jubilació en el cas que la 
persona sènior decideixi compatibilitzar pensió amb activitat remunerada. 
 
21. Integració en un mateix pressupost gestionat per la Seguretat Social les 
prestacions per jubilació del funcionariat (classes passives) i les prestació per 
jubilació de la resta de règims de la Seguretat Social. 
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Treball no remunerat 

Tradicionalment s’ha associat el terme “treball” al que es realitza per compte propi o 
aliena fora de la llar i subjecte a una recompensa econòmica. Una de les primeres 
investigadores a Espanya sobre el fenomen del treball no remunerat, M.Ángeles 
Durán, sociòloga investigadora del CSIC (1), ja va començar el 2006 en veure que no 
existia cap treball previ sobre el tema. Les seves aportacions han significat la 
visibilització de la qüestió i la inclusió de preguntes específiques en les enquestes 
oficials sobre ús del temps o condicions de vida o, fins i tot, la realització de la 
“Encuesta sobre tiempo de cuidado de 2009”, pionera a Espanya.  

Una de les principals aportacions conceptuals és la diferenciació entre “treball” i 
“ocupació”, així com les zones frontereres entre ocupació, atur, inactivitat, treball 
submergit o treball informal. En relació al treball no remunerat de les cures i atenció 
a les persones, planteja amb detall la qüestió del grau de llibertat o coacció amb el 
que s’assumeix dita aportació social, tenint en compte que la disposició del valor 
“temps” a aquestes activitats també pot ser mesurada com la manca de disponibilitat 
per a una ocupació remunerada, fet que sol concentrar-se en les dones de forma 
tradicional. La perspectiva socioeconòmica del fenomen de les cures familiars pren 
una dimensió no estudiada, que es vincula clarament amb el capital humà, la 
capacitat de producció a un país així com d’ingressos en concepte d’IRPF.  

Però també te una dimensió personal i social, des del punt de vista en que es 
diferencia clarament del treball remunerat en que no te una distinció clara d’horaris i 
llocs on desenvolupar la feina, per exemple, o no te associada una formació prèvia i 
permanent ni cap assegurança de responsabilitat civil. Els conceptes de “necessitat” i 
“disponibilitat absoluta” fan del treball domèstic i de cures una activitat sense horaris 
ni descans, sense espais específics separats que permetin la privacitat ni elements 
que la facilitin, formatius, de relleu i corresponsabilitat. En quin punt queda, des 
d’aquesta visió, la llibertat de triar o la coacció dissimulada? La divisió sexual del 
treball ha estat culturalment superada des de fa decennis però la realitat persistent 
és que segueix vigent, amb una predominança de les dones i mares en la seva 
realització. En enquestes realitzades, la preferència de la majoria de persones, 
especialment els joves, és situa en el model igualitari de família, amb dos persones 
adultes dedicades simultàniament a treballar de forma remunerada i ocupar-se de les 
cures. Però en les mateixes enquestes, el 64% de les dones front al 16% dels homes 
varen respondre que s’ocupaven de les tasques domèstiques.  

A Catalunya, l’explotació de l’Enquesta de Condicions de Vida ens indica una 
panoràmica. 
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Participació i durada mitjana de les activitats diàries. Per sexe Catalunya. 2011 

  
Cures 

pròpies 
Treball 

pagat Estudis 
Llar i 

família 

Treball 
voluntari  
reunions 

Vida 
social i 

diversió 

Esports i 
activitats 

a l'aire 
lliure 

Aficions  
informàti

ca 
Mitjans  

comunic Trajectes 
Homes 
(%) 

100 38,9 13 79 10,3 62,1 43 36,7 84,4 86,8 

Hores i 
minuts 

11:32 7:51 5:01 2:35 1:55 1:55 2:05 2:02 2:44 1:32 

Dones 
(%) 

100 29,6 12,6 91,9 12,6 62,9 37,8 27,1 82,8 83,5 

Hores i 
minuts 

11:34 6:50 4:41 4:14 1:54 1:56 1:47 1:36 2:30 1:30 

Total (%) 100 34,2 12,8 85,6 11,5 62,5 40,3 31,8 83,6 85,1 

Hores i 
minuts 

11:33 7:24 4:51 3:29 1:54 1:56 1:56 1:51 2:37 1:31 

Font: Idescat. 

 

Segons aquestes respostes, els homes dediquen un 10% més a la feina remunerada, 
mentre les dones dediquen un 12% més a les tasques de la llar i la cura de la 
família. Traduït en hores diàries, és el doble (4) el que dediquen  les dones al que ho 
fan els homes (2). Quan a la pràctica de l’esport i el temps dedicat a les aficions i la 
informàtica, els homes també dediquen més temps que les dones. Les diferències de 
gènere són particularment acusades entre els 45 i els 65 anys. En aquestes edats hi 
ha fins a sis vegades més dones que no pas homes fent-se càrrec d’atendre un 
familiar dependent. 

Darrerament, en canvi, s’està donant una inversió en aquesta dada en les edats més 
grans i en les llars de dues persones: 

 

 

Extret de “Els nous cuidadors”(3) 
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A nivell europeu hi ha força diferències en l’assignació de les cures a dones i homes, 
en funció de la maduresa cultural i política, les creences religioses i altres aspectes 
que caldria estudiar en detall. El European Centre for Social Welfare Policy and 
Research ha realitzat comparatives entre països de la Unió Europea trobant que, tot i 
basant les cures de les persones grans, per exemple, en la disponibilitat d’altres 
dones més joves, siguin autòctones o migrades, la tendència a que la proporció sigui 
cada cop més baixa és evident.  

“Rati de suport informal” Nombre de dones 45-64 per cada persona major de 80 anys 

 

Hoffman, F i Rodrigues, R. Policy Brief, 2014 “Care of Informal Carers” 

 

Però, a banda de la dimensió del fenomen, com es pot mesurar el cost econòmic que 
té la feina de les cures? Quan es tracta de conèixer el valor del temps no remunerat 
que es realitza a les llars, se solen seguir dos mètodes principals:  

- el output o assignació d’un valor a cadascun dels bens i serveis produïts 
- el input o assignació d’un valor als recursos invertits 

 
La dificultat metodològica del primer és elevada i no hi ha referència suficient 
d’estudis previs. La majoria dels estudis utilitzen els inputs, ja sigui com a estimació 
del cost per substitució o el cost per oportunitat. També es habitual diferenciar-lo 
segons nivell educatiu, edat i sexe, i es sol assimilar al cost mitjà d’hora treballada 
per al població activa. La diversitat de condicions laborals entre països europeus o 
occidentals fa difícil una estimació homogènia i en el cas d’Espanya, fins i tot, entre 
diverses Comunitats Autònomes. S’afegeix a això que es sol utilitzar l’Enquesta 
trimestral de cost laboral (ETCL) que es posa en el lloc de l’ocupador i analitza el 
treball com a cost – amb les càrregues afegides-  i no com a ingrés, com seria en el 
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cas del punt de vista del treballador. Un altre punt de referència és el Salari mínim 
que és una categoria legal sobre la que es poden fer estimacions.  

En el cas de les cures, a més del temps dedicat que podria calcular-se en cost per 
hores, s’han d’afegir altres despeses, com els desplaçaments, aliments, estris per al 
manteniment de la llar, bolquers, entre d’altres. Un factor a traduir econòmicament 
també seria l’esmentat amb anterioritat: dedicació exclusiva i, segons en quins casos, 
de 24 hores i set dies a la setmana. Una de les activitats econòmiques que més es 
poden semblar al treball no remunerat seria la numero 87 segons CNAE: Assistència 
en establiments residencials, en la que el percentatge del cost salarial ordinari sobre 
el cost laboral total està proper al 63%. La professora Duran esmenta, ja al 2006, 
que a Espanya el treball no remunerat afegeix un 60,71% al PIB (1) i que aquest 
valor està relacionat amb els períodes de més o menys crisi econòmica, en els que 
l’atur continuat comporta un retorn a les tasques de cura i una dificultat cada cop 
més gran de reintegrar-se en el mercat laboral.  

El volum que representa la cura del total d’infants i persones amb discapacitats i 
dependència a Catalunya hauria de ser calculat de forma precisa a partir de les 
dades estadístiques disponibles i la distribució real de les feines de cures a les llars. 

A més d’aquest concepte, com hem esmentat abans, el “cost d’oportunitat” és el que 
va a càrrec del treballador per estar fora del mercat laboral. Es pot aplicar al temps 
perdut en treball remunerat de totes les persones en edat laboral que no treballen 
per poder realitzar les cures a la llar i a les persones. També existeix la definició de 
“taxa de depreciació del capital humà”, com la pèrdua d’oportunitat d’obtenir rendes 
en base al seu catàleg de qualificacions. Es defineix de la següent manera: “un any 
addicional d’educació/experiència disminueix el salari en X% per cada any de 
distància temporal des de l’instant en que es va adquirir” (2).  En aquest sentit, cal 
diferenciar aquelles persones amb qualificacions baixes i previsiblement baixos salaris 
d’aquelles que tenen altres qualificacions i podrien obtenir rendes més altres. Es un 
tema que també te a veure amb la carrera professional en llarg de la vida i que 
tradicionalment afectaria més negativament a les persones més grans amb rendes 
més elevades, si han d’abandonar la feina per tenir cura d’altres.  

Aquest factor, però, ha de ser reconsiderat donada la tendència a l’acomiadament 
dels majors de 45 anys, situació en la que s’ha de comptabilitzar no només la pèrdua 
econòmica per no treballar, si no també afegir la que representa dedicar el temps a 
la cura dels altres. Un fenomen social rellevant que, de mantenir-se la tendència, 
abocaria a unes classes “passives” instal·lades en l’atur i dedicades a tenir cura dels 
dependents, nets i netes i feines secundàries durant els darrers 20 anys de la seva 
vida laboral. Això passa principalment amb les dones, que tenen més probabilitats 
així de caure en la pobresa, com demostren les dades, i especialment quan queden 
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soles com a única font d’ingressos a la llar, amb unes pensions més baixes i la 
necessitat, darrerament, d’ajudar els propis fills i filles en la seva manutenció.  

A banda de la necessitat de donar-hi un valor econòmic a la feina no remunerada i 
poder fer-la visible i reconeguda, amb contraprestacions també econòmiques, també 
cal assenyalar la seva infravaloració per part de la societat. Mentre el treball 
assalariat es veu com a mecanisme d’integració social, el treball domèstic i de cura 
no ha estat reconegut i per tant ha estat un factor creador de desigualtat en llarg 
dels projectes de vida, acabant amb la tendència a la feminització de la pobresa,  
prestacions de jubilació molt reduïdes per les dones, dones grans que s’han dedicat 
íntegrament a la llar i a les cures i amb una situació de dependència econòmica del 
marit, col·locant en una situació d’especial vulnerabilitat a les dones de les classes 
socials més baixes.  
 
Tota aquesta tradició poc igualitària ens ha portat al que actualment s’anomena “crisi 
de les cures” en els països occidentals, en tant que el model de cures familiars 
dominant ha deixat de tenir validesa ètica en un paradigma d’igualtat plena entre 
homes i dones en educació i capacitat laboral. Encara que no hi ha un model 
alternatiu definitiu, que la societat va elaborant de forma desigual i inestable, el que 
és cert és que l’anterior, basat en la separació de rols entre la parella, ja no és vigent 
i ho serà menys a les properes generacions. A més d’una fonamentació sociològica 
també és rellevant la desigualtat econòmica que hem demostrat i a la qual cal posar 
solucions corresponsables a la societat.  Tenint en compte que tots i totes 
necessitem les cures en un moment o altre de la nostra vida i que, a més, som 
capaços d’oferir-les, es fa evident la emergència d’un pacte social que asseguri la 
igualtat d’oportunitats, la corresponsabilitat en les cures, i la promoció de la 
professionalització d’aquestes, oferint així nous jaciments d’ocupació.  
 
En els darrers anys, les dones migrades han actuat com a treballadores de la cura de 
forma submergida, per les seves condicions d’il·legalitat i manca de permisos de 
treball.  El sector s’ha regulat darrerament, amb la imposició de la obligació de 
formalització d’un contracte per aquelles persones que tenen autorització per 
treballar a Espanya, però els elevats costos i la continuïtat de moltes dones sense 
regularitzar fa que segueixi sent un àmbit de treball a resoldre, per donar més 
dignitat a les treballadores (actualment precàries), estendre la oportunitat també als 
homes que volen oferir cures i, especialment, que aquestes siguin de qualitat i 
controlades pel benestar de la persona dependent.  
 
Des d’un punt de vista territorial també hi ha diferències en l’equilibri oferta-
demanda de les cures; podem fer servir la Ràtio de Cuidadors i Cuidadores Potencials 
(RCP) que ens permet mesurar la relació existent entre la generació potencialment 
cuidadora (nombre de persones entre 45 i 69 anys) i les persones que a priori es 
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troben en una etapa en què poden necessitar atenció (persones més grans de 70 
anys). Les dades són prou reveladores: als municipis que no arriben als 5.000 
habitants amb prou feina hi ha dues persones que potencialment podrien tenir cura 
de cada persona dependent. És una ràtio molt baixa que, en primer lloc, indica una 
ruptura de l’equilibri demogràfic entre generacions i fa impossible assegurar l’atenció 
mitjançant mecanismes informals. (4) 
 
 
Ràtio de cuidadors/es potencials segons la grandària del municipi i per al conjunt d’Espanya, 

2016 

 
Gràfic elaborat per Elizalde-San Miguel, Begoña. 

 
 

La relació entre envelliment i entorn és evident: com més petit és el municipi, més 
alta és la proporció de població gran que té. Així, per exemple, els més grans de 80 
anys són més del 10% als pobles de menys de 1.000 habitants, mentre que els 
valors totals per a Espanya no arriben al 6%. D’una altra banda, i des del punt de 
vista de gènere, la presència de dones potencialment cuidadores és tan baixa a les 
zones rurals que es fa necessària la incorporació de nous actors. A penes hi ha una 
dona potencialment cuidadora per cada persona més gran de 70 anys, una 
disponibilitat clarament insuficient. L’any 1950 a Espanya hi havia 2,5 dones per cada 
persona gran (4) 

Es evident que cal cercar nous actors per a les cures de les persones grans i 
dependents a l’àmbit rural, no només per la despoblació progressiva i ja evident, si 
no també per que pateixen un dèficit persistent de serveis públics, i això és el que 
contribueix a expulsar-ne una part important de la població. Per trencar aquest cercle 
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viciós, cal adoptar mesures que garanteixin l’atenció a les persones grans. Per 
facilitar el fet que les persones que ho vulguin continuïn vivint a casa, és essencial 
desenvolupar serveis socials i sanitaris d’atenció a domicili. Es tracta d’una eina 
cabdal per atendre la gent gran a les zones rurals. 

L’anomenat servei d’ajuda a domicili permet combinar l’interès de la gent gran per 
continuar vivint a casa seva amb la garantia de ser atesos quan necessiten suport i 
atenció. En el següent capítol ens hi referirem amb més detall. 

Veiem que els models de societat van canviant de forma dinàmica i a vegades 
brusca. És important no girar el cap i donar resposta a aquesta realitat, tenint en 
compte que tendim a una ocupació màxima d’homes i dones, que les generacions 
actuals en edat laboral i les futures estan més preparades que les anteriors i no 
renunciaran a una ocupació digna, que les persones dependents, començant pels 
infants, demanen una atenció contínua durant molts anys que les famílies actuals no 
son capaces d’oferir amb recursos propis, de forma que la inversió en escoles 
bressol, cuidadors i cuidadores especialitzats i serveis de respir i substitució és més 
necessària que mai i representa, a més,  un sector econòmic en creixement que pot 
oferir feina a persones d’un ventall ampli de capacitats i situacions personals, de 
forma permanent o parcial.  
 

Treball voluntari 

Ens referirem en aquest apartat al temps que les persones grans dediquen a 
activitats voluntàries no remunerades i com això pot interpretar-se dins el conjunt 
productiu total de la societat.  Però abans voldríem fer una breu introducció a què 
representa al nostre país l’associacionisme i activitat voluntària i com ha anat 
modificant-se en els darrers vint anys, especialment entre el sector jove.  Ens 
permetrà entendre quines són les tendències en aquest sentit i què podem esperar 
del futur si no es fan actuacions promotores d’un ventall més ampli d’interessos per 
part dels joves. 
 
Un estudi de Alarcón i altres de 2018 (5) ja observava aquesta realitat deixant en 
evidència que la pertinença a associacions ha anat augmentant i, si el 1980 el 70% 
de la gent enquestada no pertanyia a cap associació, el 2002 era el 60%. Encara que 
la xifra pot haver augmentat darrerament, podem assumir que no ha sofert grans 
canvis de tendència. En comparació a la resta de països europeus, la participació en 
associacions a Espanya segueix sent més baixa; ja abans de la crisi de 2008 la 
posició per sota de la mitjana europea era evident i així s’ha mantingut els darrers 
anys. En els països escandinaus, el 90% està vinculat a alguna associació a primers 
de segle, mentre que als països del sud la proporció baixa al 20 o 30%. 
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En la següent gràfica es pot observar com responen les persones de totes les edats 
al Baròmetre del CIS en llarg del període 2006 a 2017, quan a la seva participació en 
entitats: 

 
Evolució de les respostes del baròmetre del CIS a la pregunta “Pertenece (tanto si ha 
participado o no) a un grupo o asociación?  

Palomera Zaidel, D. Ajuntament de Barcelona (6) 

 
Val a dir que les dades de l’Eurobaròmetre del 2017 (7) mostraven una tendència 
semblant en el context europeu: de mitjana, el 24% dels europeus afirmen participar 
en organitzacions o associacions esportives; el 20%, en culturals, i el 16%, de suport 
social o drets humans (Parlament Europeu, 2011) 
 
Una dada rellevant al món associatiu a Espanya és que s’ha incrementat la dedicació 
a les entitats religioses (culturals, esportives i ONG) i ha baixat la participació en 
entitats de caire polític (partits polítics i  sindicats) i les religioses. Sembla que en les 
últimes dècades ha hagut una tendència cap a un associacionisme formal de caire 
purament participatiu i lúdic, i desvinculat del religiós, amb un fort component 
ideològic i reivindicatiu, després de la crisi del 2008 i el ressorgiment posterior dels 
moviments socials, igual que altres tendències polítiques com el moviment feminista, 
l’enfortiment de l’economia social i solidària, l’emergència climàtica i l’actual crisi de 
la covid-19, podria tenir lloc un augment de la implicació en projectes més 
reivindicatius 
i polítics dins del món més formal. 

En la propera gràfica observem quina ha estat aquesta dedicació voluntària, a totes 
les edats, també veient l’evolució des de 2.006 fins a 2.017 
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Evolució de les respostes del baròmetre del CIS a la pregunta “Ha participado, en los últimos 
12 meses en “actividad”. 2006-2017 
 

Palomera Zaidel, D. Ajuntament de Barcelona (6) 

 

Observem clarament com ha incrementat clarament l’assistència a manifestacions, 
participació en vagues  i signatura de peticions de firmes, mentre que l’assistència a 
mítings polítics i la donació de diners per activitats polítiques o socials ha baixat o es 
manté estable.  
 
Aquests fenòmens, estudiats per centres especialitzats, responent a la motivació de 
les generacions actuals per a la cooperació horitzontal i l’atenció a necessitats 
col·lectives, causes comunes, amb una vocació de generar poder al voltant 
d’alternatives als models dominants en les relacions econòmiques, les estructures 
socials tradicionals o la distribució del poder en les societats occidentals (8) 
 
En relació a Catalunya, i amb les dades de 2011 disponibles, podem veure quina és 
la dedicació a “Treballs voluntaris i reunions” en el marc d’altres activitats de la vida 
diària, en aquest cas, per grups d’edat.  
 
Veiem que a cada franja d’edat, la dedicació va incrementant-se, de forma que passa 
d’un 6% entre els menors de 25 anys, al 19% entre els majors de 65 anys. A 
destacar també que el grup que més temps real dedica a aquestes activitats 
voluntàries son les persones de 45 a 64 anys, amb 2 hores diàries. 
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Participació i durada mitjana de les activitats diàries. Per grups edat. Catalunya. 2011 
 

  
Cures 

pròpies 
Treball 

pagat Estudis 
Llar i 

família 

Treballs 
voluntaris 
i reunions 

Vida 
social i 

diversió 

Esports i 
activitats 

a l'aire 
lliure 

Aficions  
informàt

ica 
Mitjans 

com 

Trajectes 
i no 

especific
at 

Menys 
de 25 
anys 
(%) 

100 16 53,3 66,8 6 62,3 44,1 61,9 77,4 86,8 

Hores 
minuts 

12:03 6:12 5:46 1:38 1:45 2:09 2:08 2:12 2:10 1:31 

De 25 
a 44 
anys 
(%) 

100 51,7 7,4 88,4 8 60,8 34,3 29,2 79,8 89,3 

Hores 
minuts 

11:12 7:25 3:09 3:34 1:37 1:51 1:52 1:34 2:08 1:40 

De 45 
a 64 
anys 
(%) 

99,9 42,1 3,9 89,4 14,2 61,2 39 25,4 85,7 87,5 

Hores 
minuts 

11:08 7:42 2:43 3:49 2:09 1:47 1:50 1:36 2:36 1:30 

De 65 
anys i 
més 
(%) 

100 3,2 .. 90,6 19,1 68,1 51,1 20,5 93,3 71,9 

Hores 
minuts 

12:25 6:22 .. 4:02 1:54 2:05 2:00 2:10 3:46 1:13 

 

Mirant específicament l’activitat que fan les persones grans en llarg del dia, 
destaquen les que es refereixen a les cures pròpies (inclòs dormir), les vinculades a 
la llar i la família i els mitjans de comunicació. De forma equiparada trobem una 
dedicació de 2 hores diàries als treballs voluntaris, la vida social i l’activitat a l’aire 
lliure.  

En relació a la dedicació a voluntariat social o d’atenció a persones amb necessitats 
específiques, veiem que ha baixat considerablement entre el jovent i que, en cas de 
ser-hi, hi ha una rotació molt elevada, es a dir, la participació es dona quan s’està 
estudiant i mentre es troba feina, però desprès hi ha un salt important fins els 45 a 
65 que és quan torna a pujar la dedicació. Queda clar que en les franges d’edat 
intermitges en les que es concentra la dedicació a la pròpia feina i a la cura de la 
pròpia família, la dedicació voluntària decreix.   

Abordarem ara quin és el paper de les persones grans que fan voluntariat, tenint en 
compte aquesta major disponibilitat de temps i conservació de les energies per fer-
ho. Es pretén posar en valor el temps dedicat per persones jubilades, prejubilades o 
properes a aquesta situació, al producte interior brut per tal de conèixer-ne la 
importància i, si escau, e impulsar polítiques de reconeixement i incentiu d’aquesta 
activitat . 
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En primer lloc, voldrien destacar que l'expressió de “classes passives”, que va poder 
tenir la seva justificació fa alguns anys, avui no té sentit per l'aportació que part 
d'aquestes persones voluntàries fan a la societat. 

D'aquesta aportació hi ha una gran part que és molt difícil d'avaluar; per exemple, 
l'ajuda de persones grans a altres de condició semblant, el suport a l'educació i la 
tutela de nens i nenes i les tasques completament anònimes de persones i 
organitzacions de suport a persones necessitades. En qualsevol cas, en termes 
generals, si es pot intentar dimensionar-la i donar-la a conèixer. 

A nivell espanyol, la generació de valor i aportació social de les persones grans és 
evident: segons els resultats de l’índex d’Envelliment Actiu pel 2018, a l’Estat 
espanyol, un 3,4% de les persones de 65 anys o més participen d’activitats 
voluntàries, un 34,2% te cura de nets i netes i 17,4% te cura d’altres persones 
grans. Segons dades de United Nations Economic Comission for Europe (UNECE) del 
2018, moltes famílies van poder superar la crisi del 2008 gràcies a les pensions de 
les persones grans. I moltes famílies poden seguir endavant gràcies a que moltes 
persones grans assumeixen les càrregues de cures familiars (cura dels nets i netes, 
cura de persones en situació de dependència, dinars i sopars, treball domèstic etc. ).  
 
En una extensa revisió personalitzada, a nivell català, hem pogut constatar que la 
informació que tenen la majoria de les entitats que es dediquen al voluntariat sobre 
els seus col·laboradors/es és, des de l'objectiu d'una avaluació econòmica, molt 
escassa; com a molt coneixen les dades bàsiques i l'edat, però no si estan en situació 
de jubilació o no. 
 
Per fer una estimació correcte del valor econòmic del voluntariat, s’ha intentat 
conèixer, en la mesura del possible, el nombre de persones de més de 60 anys que 
s’hi dediquen i les hores que comprometen amb la finalitat de, aplicant un valor a 
aquestes hores dedicades, obtenir-ne una idea de l'impacte econòmic al producte 
interior brut. L'anàlisi s’ha centrat a Catalunya i les dades hem procurat que siguin de 
l'any 2019 o propers, evitant el 2020 pot presentar moltes distorsions a causa del 
COVID 19. S’ha triat un mètode experimental de contacte individualitzat en base a 
un guió de temes a identificar a través d’entrevistes personals.  

A Catalunya, hi ha més de 24.000 entitats de voluntariat registrades, que no són 
totes de les que es dediquen a aquest tipus d'accions i, en els diversos contactes 
mantinguts amb algunes d’elles, hem constatat que, malgrat la predisposició a 
col·laborar, hi ha una gran manca d'informació concreta per poder respondre a les 
dades demanades, perquè als fitxers que disposen, moltes vegades, com ja hem 
avançat, no es registra l'edat dels voluntaris/es ni les hores que hi dediquen i de 
vegades les informacions d'unes entitats són difícilment comparables amb les altres. 
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Entenem que aquest fet és producte que les entitats estan més centrades en l’ajuda 
que presten els voluntaris/es que en altres aspectes, i potser ni tan sols s’han 
plantejat calcular un valor econòmic de la seva contribució, un factor que pot ser 
comú a les entitats de tipus social, en les que el valor principal és el “temps”. 

El contacte amb cinc grans entitats sí ha facilitat una informació aproximada dels 
temes que volem destacar: Càritas, Creu Roja, Banc d’Aliments, Mans Unides, Metges 
Sense Fronteres, i a més a més SECOT per la seva singularitat, i la facilitat de 
recollida de dades fiables . 

En aquestes associacions presten la seva aportació activament a accions de 
voluntariat, al voltant de 10.600 persones de més de seixanta anys, amb una 
estimació de dedicació propera a les 4.600.000 hores anuals. Això representa de 
mitjana 9 hores a la setmana per voluntari. Les hores de dedicació a les diferents 
entitats estan alineades amb l'experiència i les dades a SECOT. 

Dades aportades del Departament d’Afers Socials de la Generalitat de Catalunya 
informen sobre l'activitat de les entitats de voluntariat el 2018 i destaquem: 

-Com hem dit abans, hi ha 24.000 entitats registrades que ofereixen activitats de 
voluntariat. 

-Aquestes entitats tenen registrades 510.000 persones voluntàries participants en 
activitats de voluntariat, a més de 1.040.000 persones més associades. Pels nostres 
càlculs ens centrarem en els 510.000 voluntaris actius. 

- El 66% de les organitzacions tenen persones voluntàries jubilades. 

- El 29% de les persones que participen al voluntariat estan jubilades. 

- La Generalitat estima que hi ha uns 150.000 jubilats actius en voluntariat. 

- Aquestes persones dediquen de mitjana 9 hores setmanals a activitats de 
voluntariat. 

Aquestes dades, amb totes les reserves lògiques ja exposades, són consistents amb 
les facilitades per les entitats que ens han ofert informació. 

En conclusió, segons les dades exposades, podem deduir que els voluntaris jubilats 
dediquen al voltant de 1.300.000 hores setmanals a activitats de voluntariat. 

Per intentar donar una valoració econòmica a l'aportació del voluntariat hauríem de 
determinar quina és la valoració de la seva hora de treball i ens trobem que 
l'heterogeneïtat de les tasques exercides no donen un ampli ventall de preu per hora 
en un mercat de treball hipotètic. 
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Podríem estimar-la entre un mínim de 9€, si apliquem el preu per hora del salari 
mínim interprofessional, fins als 15€ per hora que estimen algunes organitzacions o 
arribant-se a preus més elevats com ara el cas de metges sense fronteres. 

Hem triat l'alternativa d'aplicar el salari mitjà real de Catalunya el 2020, que va ser 
de 24.040€ i que correspon a 11,83€ per hora. Aquesta decisió sembla la més 
adequada als efectes del nostre càlcul, atesa l'heterogeneïtat ja comentada. Per tant, 
l'estimació econòmica de l'aportació dels voluntaris i voluntàries jubilats, segons les 
dades que hem pogut obtenir, aplicant el salari mitjà esmentat, se situaria al voltant 
dels 739.000.000 € anuals. 

Aquesta dada només contempla els salaris, i per posar en valor el seu impacte al 
producte interior brut s'hauria d'aplicar una ràtio de transformació adequada. 

En qualsevol cas, aquestes xifres, amb les reserves metodològiques necessàries, ens 
permeten manifestar que l’aportació dels jubilats i jubilades al producte interior brut 
català és significativa. 

Reiterem que aquestes magnituds haurien de ser considerades com a mínims, ja que 
és sabut que no totes les activitats de voluntariat estan registrades i aquest seria un 
esforç necessari a realitzar en el futur.  

Com a principals conclusions podem destacar que: 

- Estem davant d'un escenari d'una aportació econòmica al producte interior brut 
català significativa. 

- Seria important aprofundir en les dades, ja que les conegudes apunten que estem a 
la “punta de l'iceberg” i amb tota seguretat les xifres finals poden ser més grans. 

- Tot i la seva dificilíssima avaluació, hauríem de contemplar l'aportació de la 
quantitat d'hores i esforços que es dediquen a cuidar familiars malalts, o el dels avis 
cuidant de forma directa els seus nets entre d'altres, com ja s’ha manifestat en 
l’apartat anterior relatiu a les cures informals. 

- Cal tenir en compte que la jubilació activa és beneficiosa per a la salut de les 
persones i, per tant, també hi ha un estalvi en les despeses de salut i benestar de les 
persones. 

- La tendència a tenir més temps lliure, ja sigui per reduccions de la jornada laboral o 
per jubilacions, produirà la possibilitat de generació de més hores de voluntariat en el 
futur proper i, a més, per part de persones amb un nivell formació superior, com es 
el cas de les persones nascudes als anys 60.  

- Un altre aspecte rellevant és l'aprofitament del talent i l'experiència sènior; no en 
va el 35,8% dels consellers de l’IBEX tenen més de 65 anys, amb una mitjana de 
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61,8 anys. Si això és vàlid per a llocs de rellevància en el món econòmic, també pot 
ser-ho en diferents dimensions dels sectors productius i socials del país.  

Tota la tasca abans comentada, es fa sense cap mena de suport, especialment en les 
associacions més petites, que no disposen d’estructures estables ni recursos per a 
oferir al voluntariat. Destaquem, per tant, que si l’activitat voluntària fos 
promocionada des de instàncies públiques i privades, les seves magnituds podrien 
veure's augmentades de forma exponencial. 

Per les dades obtingudes, creiem que estem davant la necessitat d'aprofundir en 
l'estudi de l'aportació econòmica de les mal anomenades “classes passives” i així 
reconèixer-ne el valor, tant en la seva aportació al PIB com en el benestar de les 
persones i el valor social que això significa. 

 

Propostes: 

1. Aprofundir en l’estudi de la valoració econòmica de l'aportació que els més grans 
de 60 anys, que de forma voluntària, aporten a la societat. 

2. Divulgar la importància del voluntariat tant en els aspectes econòmics, com socials 
i personals. 

3. Promoure la jubilació activa, incentivant-la amb mesures econòmiques i de 
reconeixement social, tenint en compte que certes associacions de voluntariat de 
tipus empresarial tenen un impacte multiplicador per a l'ocupació i l'economia per la 
seva tasca de mentoria en l'emprenedoria. 

4. Plantejar que part de l'aportació que fan les persones grans voluntàries fossin 
compensades amb avantatges impositius, subvencions a les entitats que les agrupen 
o suports d'una altra índole. No sembla consistent que una donació dinerària a 
determinades entitats tingui una desgravació fiscal i que si la donació és a la feina 
particular no la tingui. 

5. Promoure la responsabilitat social de les empreses i les administracions públiques 
a través de projectes de voluntariat que representin una compensació en incentius 
determinats.  Les entitats que proveeixen treball poden fer-se ressò de diverses 
iniciatives que requereixen voluntariat i promoure la participació dels seus 
treballadors i treballadores, de forma estable i ben organitzada.  

Finalment, volem agrair la col·laboració de les persones i les entitats que han permès 
la realització d'aquest estudi i els ànims que ens han donat per continuar avançant i 
posar en valor la feina, en la majoria dels casos anònim, que els jubilats aporten a la 
societat. 
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        3 
                    Condicions de vida i desigualtats 
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Les persones grans a Catalunya i al món occidental tenen cada cop més pes 
específic, tant a nivell demogràfic, com social i econòmic. La cultura tradicional del 
món del treball ha posat en qüestió tradicionalment les capacitats i oportunitats 
d’aquest sector de població, malgrat el reconeixement de la experiència com a valor 
positiu. Aquesta percepció social es veu engrandida davant les situacions de crisi 
econòmica que es van succeint i això pot generar una tendència discriminatòria que 
val la pena tenir en consideració.  

Per altra banda, es rellevant considerar els majors de 65 anys amb tota la seva 
diversitat, quan a gènere, nivell econòmic, territori on viuen, cultura i estat de salut o 
grau d’autonomia, de forma que quedin paleses les diferències que presenten i tenen 
una correlació clara amb les seves condicions de vida i la qualitat d’aquesta.  
Condicions que afecten també a la capacitat efectiva de dedicar temps i energia a 
tasques voluntàries o de suport a la cura de familiars, que poden ser mesurades com 
a valor social i han de poder ser expressades també en termes econòmics, com s’ha 
fet en l’apartat anterior.  

En aquest apartat es posa l’èmfasi en la dimensió econòmica i altres determinants 
que poden fer convenients o rebutjables algunes alternatives ja estudiades quan a la 
sostenibilitat dels sistemes de serveis adreçats a les persones grans, des d’un 
paradigma ecosistèmic que prioritza la llibertat d’elecció i permanència de les 
persones grans a casa seva o en un lloc de proximitat, per ser el més adequat a la 
evolució natural de la persona i la seva forma de finalitzar la vida.  

En l’àmbit de les desigualtats hi ha molts estudis realitzats que donen una visió clara 
de quines son les diferències entre les persones grans, segons observem la seva 
situació social i econòmica, el lloc on viuen, la xarxa de suport de la que disposen i la 
oportunitat de fer ús de bens i serveis en igualtat de condicions.  

No només la pobresa és un determinant d’aquestes diferències, per be que és un 
dels problemes més importants de la realitat social a Catalunya i que afecta en 
especial a les dones de l’actual generació gran, per les pensions insuficients 
derivades, en la seva majoria, d’una relegació al treball domèstic i de cura, no 
remunerat ni reconegut, o d’una feina precària en comparació amb la dels homes.  
També és important la situació personal i de salut, que pot ser una rèmora per a fer 
una vida autònoma, una manca de relacions familiars i d’amistat que poden fer que 
la persona no tingui el suport necessari per a una vida satisfactòria.   

Els serveis que s’adrecen a les persones grans, en els àmbits de la salut, els serveis 
socials, l’habitatge, i els recursos comunitaris, com ara els centres cívics o casals, 
tenen unes limitacions considerables en l’accés i l’ús; això es ben conegut.  Però 
també comencen a evidenciar-se disfuncions dels sistemes que afecten a la qualitat 
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dels serveis i a la seva adaptació a la realitat actual de les persones grans en tota la 
seva diversitat. I també a la realitat futura. 

Tanmateix, en aquest apartat no ens limitem a un enfoc relacionat amb serveis i 
dispositius públics pel benestar i la igualtat, del tot necessaris i avui en dia 
insuficients, sinó que també assenyalem altres dimensions relacionades amb les 
capacitats de les pròpies persones grans i els potencials de transformació dels seus 
entorns vitals i comunitaris. El coneixement del subjecte sobre el que parlem en tot 
el document és rellevant per comprendre, per una banda, la diversitat de situacions i 
fugir de la excessiva homogeneïtzació i, per altre, per poder projectar formes 
d’atenció i prevenció més ajustades als moments actuals.  

Així, és des d’un enfoc transformador que es recullen els anàlisis i les propostes que 
tot seguit exposem.  

  



75 
 

 

 

 

Abordar l’enfoc conceptual sobre el marc de treball d’aquest apartat requereix definir 
estratègies i propostes, des de la perspectiva econòmica, amb un bon nivell de 
fonamentació, per prevenir les desigualtats i promoure unes condicions de vida 
saludables. Tot ressaltant la importància de mantenir un enfoc de l’impacte que 
generen en el funcionament econòmic -amb perspectiva humanista- les condicions 
d’igualtat, qualitat de vida i salut, es valora que les aportacions en relació en aquest 
punt responguin a algun dels criteris següents: 

 • Ser fonaments de dret de caràcter primordial; com pot ser una Convenció 
Internacional o un marc de drets essencials.  

•  Estar acreditada per la comunitat científica; com ara les classificacions i 
dictàmens de la OMS en matèria d’envelliment saludable.  

• Recerques acreditades que ofereixin llum sobre fenòmens socials emergents 
en relació al propòsit de la ponència; com ara l’estudi sobre l’aïllament social i 
la solitud no desitjada, realitzat per l’Observatori de la Solitud d’Amics de la 
Gent Gran. 

 • Comportar una visió d’un potencial futur millor, en qualitat de vida i igualtat 
amb impacte positiu pel progrés econòmic i social.  

Marc dels drets i fonamentació conceptual 

En el context internacional trobem els següents antecedents:  

1) 1ra assemblea mundial sobre envelliment: Viena 1982.  
 

2) Principis de les Nacions Unides a favor de les persones d’edat adoptats per 
l’Assemblea General de les Nacions Unides el 6 de desembre de 1991 
(resolució 46/91): independència, participació, cures, autorealització, 
dignitat.    
 

3) 2a assemblea mundial sobre envelliment; Madrid 2002: Amb motiu 
d’eradicar la discriminació per motiu d’edat es redacta el Pla d’Acció 
Internacional de Madrid sobre Envelliment. Document que recull el dret de 
les persones grans a gaudir d’una vida digna i participar del 
desenvolupament sociocultural, econòmic i polític del seu entorn. En 
l’informe de seguiment del Pla d’Acció de l’any 2011 el Secretari General 
detecta els següents problemes: la pobresa i la precarietat de les 

ENFOC CONCEPTUAL 
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condicions de vida, la discriminació per motius d’edat, la violència i el 
maltractament i la manca de mesures, mecanismes i serveis especials.  
 

4) Convenció internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat 
(CDPD). Tot i que, evidentment, no totes les persones grans són persones 
amb discapacitat, cal tenir en compte els principis de l’article 3 (amb 
excepció de l’apartat h)  
 

a) respecte a la dignitat inherent, autonomia individual, inclosa la 
llibertat de prendre les pròpies decisions i la independència de les 
persones,  
 
b)la no discriminació  
 
c)la participació i la inclusió plenes i efectives en la societat 

,  
d) el respecte a la diferència i l’acceptació de les persones amb 
discapacitat  com a part de la diversitat i condició humanes  
 
e) la igualtat d’oportunitats,  
 
f) l’accessibilitat,  
 
g) la igualtat entre l’home i la dona 

En el context de la UE la discriminació per raó d’edat està prohibida per l’article 21 
de la carta de Drets Fonamentals i en el seu article 25 fa referència indicant que “la 
UE reconeix i respecta el dret de les persones grans a portar una vida digna i 
independent i a participar en la vida social i cultural”. 

Entre altres iniciatives europees, a destacar l’any 2012: Any Europeu de l’Envelliment 
Actiu i Solidaritat entre Generacions:  

L’envelliment actiu és el procés d’optimitzar les oportunitats de salut, aprenentatge al 
llarg de la vida, participació i seguretat per tal d’aconseguir una millora en la qualitat 
de vida a mesura que les persones envelleixen (1).  

La definició inicial de la OMS (2002) va ser completada amb la inclusió 
d’aprenentatge al llarg de la vida. Aquests quatre conceptes es poden considerar 
pilars clau en el desenvolupament de polítiques públiques per garantir una vellesa 
amb qualitat de vida.   
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Algunes referències:  

TÍTOL REFERENCIA/LINK 
Llibre Verd sobre l’Envelliment 
(Bruselas 01/21) 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_2021
_50_f1_green_paper_es.pdf 

Informe Mundial Sobre Edadisme 
(OMS, Març 2021) 

https://www.who.int/publications/i/item/97892400168
66 
 

El reto del envejecimiento desde una 
perspectiva integral. ¿Cómo abordar 
de forma multidisciplinar el 
envejecimiento? (Consejo general de 
economistas, 2020) 

https://www.diarioabierto.es/wp-
content/uploads/2020/09/Estudio-CGE.-El-
envejecimiento-desde-una-perspectiva-integral.pdf 
 

Envejecimiento demográfico y vejez 
en España (Pérez Díaz J.,- Abellán 
Garcia A.- 2018) 

https://www.funcas.es/wp-
content/uploads/Migracion/Articulos/FUNCAS_PS/028a
rt02.pdf 
 

Silver Economy (Technopolis & Oxford 
Economics for European Comission, 
2018) 

https://www.generacionsavia.org/think-
tank/reports/silver-economy-study-en-comision-
europea-technopolis-y-oxford-economics-fc8d 
 

Viviendas colaborativas de persones 
mayores. Democratitzar el cuidado en 
la vejez (Garganté Keller C.- Ezquerra 
Samper S. , 2020) 

https://revistas.ucm.es/index.php/REVE/article/view/7
1867 
 

La soledat no desitjada durant la 
vellesa, un fenomen social. (Sala 
Mozos E. 2020) 

https://www.tercersector.cat/sites/default/files/dossier
_catalunya_social_soledat_no_desitjada_durant_velles
a_web.pdf 

Impacte de la COVID19 en el 
sentiment de soledat no desitjada de 
les persones grans (Sala Mozos E.-, 
Martinez Pascual R.- 2020) 

https://www.edad-vida.org/fondo-documental/el-
impacto-de-la-covid-19-en-el-sentimiento-de-soledad-
no-deseada-de-las-personas-mayores/ 

 

 

.  

 

Descripció general sobre la realitat del canvi demogràfic 

És un fet amplament constatat que la majoria de les societats de l’anomenat Primer 
Mon estan sotmeses a un procés de canvi demogràfic, derivat de l’augment de 
l’esperança de vida i un canvi de la dinàmica reproductiva.  Així, l’Institut Nacional 
d’Estadística assenyalava al setembre de 2020 que ens dirigim cap a una societat 
molt envellida, amb més morts que naixements i amb un lent creixement de la 

LA REALITAT DE L’ENVELLIMENT A CATALUNYA EN EL CONTEXT 

D’OCCIDENT. 
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població que sols sostindrà l’arribada de persones migrades, sempre que es 
mantinguin les tendències actuals.  

D’aquesta manera, el nombre d’habitants de l’Estat Espanyol augmentarà en poc 
menys d’un milió fins el 2035 i sols superarà els 50 milions de persones dues 
dècades després, el 2055. 

Això és el que es conclou de les projeccions de població fins a 2070 fetes per l’INE 
en les que es destaca que,  malgrat un cert ascens en el nombre de naixements a 
partir de 2028 i en el de fills/es per dona a partir de 2034, les morts de residents 
seran més nombroses durant tot aquest mig segle, de manera que la única forma de 
guanyar població serà mitjançant l’arribada de persones migrades a un ritme 
sostenible (INE, 2020).  

A més, segons aquestes mateixes projeccions, la població de 65 o més anys, que ara 
és el 19,6 % del total, arribarà a un màxim del 31,4 % al voltant de 2050, de forma 
que gairebé un de cada tres espanyols/es estarà molt al final o ja fora de la seva 
vida activa -la jubilació serà llavors, excepte nous canvis legislatius, als 67 anys-. I al 
2070, aquest percentatge encara seguirà essent del 28,6 %. 

En aquest marc es plantegen diferents reptes, un dels quals és la sostenibilitat del 
sistema de pensions, tema molt debatut en l’actualitat i que està provocant 
mobilitzacions ciutadanes, per no estar adaptat a una societat caracteritzada per 
l’augment de l’esperança de vida i la longevitat. Malgrat tot, les coses son encara 
més complexes. Envellir avui en dia, poc o res té a veure amb el que significava fa 
unes dècades: els processos d’urbanització accelerada, individualisme creixent, 
transformacions socials, culturals i tecnològiques i els canvis en les estructures 
familiars, entre d’altres, són factors que tenen una incidència directa en aspectes 
com l’aïllament social i la soledat i per tant, en com vivim la darrera etapa de la 
nostra vida .  

Un cirurgià nord-americà, Atul Gawande, en un llibre publicat als Estats Units l’any 
2014 (2), va escriure que actualment el procés d’envellir ha canviat. Antigament, 
sobreviure durant l’època de la vellesa era poc freqüent, i els que ho aconseguien 
complien una funció especial com a custodis de la tradició, el coneixement i la 
història. La gent gran solia conservar el seu estatus i la seva autoritat com a caps de 
família fins la seva mort. En moltes societats, les persones grans no sols inspiraven 
respecte i obediència, sinó que també dirigien els ritus religiosos i exercien poder 
polític.   

Actualment, en canvi, les persones grans han passat a ser objecte de l’oblit i, en 
algunes ocasions, del menyspreu per part d’altres sectors de la societat. El 
coneixement i la saviesa  que se’ls hi reconeixia antigament s’han difuminat, en part, 
fruit de la revolució de les formes de la comunicació pròpies de les noves 
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tecnologies. A més, aquestes noves tecnologies de la informació i la comunicació 
estan provocant una bretxa digital així com un efecte de corrosió del valor d’una 
llarga experiència i d’un criteri prudent. Citem a tall d’exemple, el que va escriure 
Carl Honoré en el seu llibre “Elogio de la experiència” (3). Honoré explica que quan 
els investigadors de l’Escola de Salut Pública de Yale es varen posar a cercar a 
Facebook grups organitzats que parlessin sobre persones grans, en varen trobar 84, 
que sumaven un total de 25.489 usuaris. Tots els grups menys un intercanviaven 
estereotips molt poc amables amb les persones grans. Així, més d’una tercera part es 
mostrava a favor de prohibir que les persones grans conduïssin, anessin de compres 
i realitzessin altres activitats públiques. Fins i tot, un usuari va proposar una solució 
final per a les persones grans: Totes les persones majors de 69 anys haurien 
d’enfrontar-se a un escamot d’execució.  

És un fenomen que es pot observar en diversos àmbits professionals en els que, fins 
fa pocs anys, l’experiència era un valor apreciat i les noves generacions de 
professionals, com és el cas de la medicina, s’aplegaven al voltant del “mestre” per 
escoltar tot el que podia transmetre. Antigament, el més probable era acudir a una 
persona gran per que ens expliqués el món. Ara ens atansem al “mestre Google” i, si 
tenim algun problema amb l’ordinador, demanem ajuda a un adolescent.  

A més, fer-se gran, envellir, en el nostre context social i cultural xoca amb tot un 
conjunt d’ideals amb els que la publicitat ens bombardeja constantment. És la nostra 
una societat individualista que preconitza l’eterna joventut. Sempre joves, sempre en 
forma, disposats a córrer, a escalar, a batre rècords mundials o a ser campions en 
l’esfera de les relacions sexuals. Les clíniques de cirurgia  plàstica, els gimnasos i 
diversos productes farmacèutics, com la Viagra o el Prozac, donen compte d’aquests 
ideals de potencia, felicitat i de ser sempre exitosos/es. Però la precarietat del cos 
forma part d’una realitat que s’acaba imposant i i pot generar ansietat, tristesa o 
depressió.  

Sigmund Freud, en un text crucial, “El malestar en la cultura”  (4) citava les tres 
grans fonts del malestar: En primer lloc, la naturalesa, que de tant en tant ens 
agredeix amb desastres como els terratrèmols, les erupcions volcàniques o els 
tsunamis; en segon lloc, el cos humà, que emmalalteix o es deteriora i disminueix la 
desitjada sensació de benestar, i, finalment, les relacions humanes, la principal font 
de malestar donat que es troba omnipresent en el dia a dia, ja sigui en l’àmbit 
sociolaboral, familiar o de la parella. Doncs bé, en allò referent a la vellesa, dos de 
les fonts de malestar tenen un pes específic crític ja que, durant l’envelliment, es 
produeix un procés de pèrdues també relacionades amb l’autonomia i estat de salut, 
en el qual es poden donar processos de deteriorament o de franca malaltia. Cal 
assenyalar que la vulnerabilitat física davant de malalties que es produeix  durant la 
vellesa no esdevé de l’edat cronològica de la persona sinó de l’edat biològica 
vinculada a la immunosenescència i inflamació crònica que es dona durant 
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l’envelliment, segons Pinazo Hernandis (5). D’altra banda, com a conseqüència dels 
processos anomenats, pot haver una percepció d’un entorn hostil per part de la 
persona gran o fins i tot una percepció de rebuig, fet que pot tenir un impacte 
directe en la salut mental, qualitat de vida i benestar.   

Tot això es corrobora per les constatacions dels diversos dispositius assistencials 
(serveis socials, dispositius de salut, de salut mental, cossos policials, entre altres) i 
també pels testimonis de les pròpies persones grans.  

És en aquest marc social i cultural en el que s’articulen alguns fenòmens a la manera 
de una “tempesta perfecta”. Alguns dels quals es descriuen en l’apartat següent. 

 

 

 

En base a una metodologia d’anàlisi i diagnosi estratègica, amb una posterior 
formulació de propostes clau per avançar cap un sistema social amb major igualtat, 
qualitat de vida i salut que comporti un positiu impacte pel funcionament econòmic i 
el progrés, es formulen un ampli ventall de factors i unes conclusions sobre la realitat 
actual i les tendències de major impacte. 

Anàlisi sobre factors que dificulten o afavoreixen la igualtat i unes millors condicions 
de vida durant l’etapa vital de l’envelliment.  

Ens referirem a les amenaces i altres factors clau que causen desigualtat i pèrdua de 
condicions de vida saludable a l’etapa vital de la vellesa, amb impacte econòmic 
negatiu per les persones, els seus entorns vitals i la societat en el seu conjunt.  

Vivim en una societat edatista, sexista i capacitista, motiu pel qual, moltes de les 
polítiques públiques, serveis i productes (des del disseny fins a la planificació i 
atenció) responen a aquesta concepció i són generadores d’estructures socials de 
desigualtat i relacions d’estatus (assistencialisme, infantilització etc.).  

Com a conseqüència del punt anterior, hi ha una insuficiència i manca de polítiques 
públiques adaptades a la longevitat (entesa de forma amplia i que afecta de forma 
transversal a tota estructura social coma ara; sanitat, infància, dependència, 
seguretat, oci, educació sistema de pensions etc.) que caracteritza la societat amb la 
diversitat de la població actual. Alguns factors influeixen en aquesta situació: 

- Creences culturals sobre la vellesa que han condicionat el desenvolupament 
de polítiques públiques que avui dia estan obsoletes i són generadores de 
desigualtats:  
 

o El fet de fer-se gran sol associar-se amb decadència física i intel·lectual.  

ANÀLISI I DIAGNOSI ESTRATÈGICA SOBRE LA ETAPA VITAL DEL 

ENVELLIMENT EN CLAU D’IGUALTAT I PROGRÉS. 
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o Es projecta una imatge de les persones grans com a un únic col·lectiu 
fràgil i malalt. Es veu i concep a les persones grans com a persones 
improductives (no generadores de valor), i multi limitades quant a 
possibilitats d’oci, plaer i/o desig. La situació propiciada per la COVID19 
i la imatge projectada durant la pandèmia ha agreujat la situació en la 
mesura que les accions portades a terme i la projecció d’aquesta 
imatge en els mitjans de comunicació ha anat consolidant un edatisme 
creixent. El repte en la lluita contra l’edatisme és encara major després 
de la pandèmia.  

o En contraposició a la imatge de la vellesa associada a la decadència es 
proposa una altra imatge de vellesa hiperactiva, una mena d’etapa vital 
dorada en la qual l’èxit rau en una vida autònoma i hiperactiva, plena 
de possibilitats i activitats a realitzar. Aquest “relat” tampoc respon a la 
realitat diversa i desigual que viuen les persones amb 65 anys o més 
pel que fa el seu desenvolupament personal i espiritual i l’accés als 
recursos econòmics, socials, culturals, de participació, de coneixement, 
relacionals etc.  Aquesta lògica binaria és reduccionista i simplificadora, 
no ajuda en la generació de coneixement necessari pel 
desenvolupament de polítiques que donin resposta a les necessitats 
emergents i garanteixin la igualtat d’oportunitats de totes les persones.   
 

- Divisió d’etapes vitals (infantesa, adolescència, joventut, edat adulta, vellesa)  
obsoleta i rígida davant de trajectòries vitals molt més diverses, complexes i 
flexibles.  
 

- Desigualtats de gènere. Avui dia no és el mateix envellir sent home que sent 
dona. Les biografies de les dones grans estan marcades per un seguit de 
factors de desigualtat:  

 
o Assumpció desproporcionada de les cures i treball domèstic no 

remunerat i no reconegut en el sí de les seves famílies.  
o Presència més intermitent que la dels homes en el mercat laboral 

formal.  
o Major presència que els homes en el mercat laboral informal.  
o Segregació a nínxols laborals situats entre els pitjors remunerats i 

menys valorats socialment.  
o Sistema de protecció social (pensions) associat únicament a la 

“contributivitat” i per tant, pensions molt més baixes entre les dones 
que entre els homes, en la mesura que elles han estat majorment 
proporcionant cures i treballant “a casa” .  

o Altres 
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- Manca de la inclusió de criteris d’accessibilitat a l’entorn urbà, xarxes de 
transport, habitatge, serveis i productes.  

 
Quan a la intenció de l’OMS de catalogar la vellesa com a una malaltia  en la propera 
Classificació Estadística Internacional de Malalties i Problemes de Salud relacionats 
(CIE), en un futur proper, caldria fer un seguiment acurat donat que algunes 
organitzacions de persones grans i defensa dels drets humans s’estan manifestant en 
contra, per la connotació pejorativa que comporta (6). Així mateix, podem fer una 
diferenciació d’amenaces i altres factors claus en la generació de desigualtat durant 
l’etapa d’envelliment en funció del seu origen. Tal és així que podríem diferenciar 
entre:  

• Des d’una perspectiva de la formació assolida:  
La formació rebuda durant la joventut i el nivell de qualificació professional 
assolit durant la maduresa són factors determinants de les condicions de vida 
futures durant la senectut. El nivell formatiu assolit en les etapes de joventut 
o maduresa poden condicionar el com acceptem els canvis vitals, inherents e 
inevitables, en els darrers anys de vida, els quals són un factor agreujant en la 
disminució de les condicions de vida. 
 
• Des d’una perspectiva de l’ambient familiar en que es viu: 
L’ambient familiar en el que s’ha desenvolupat la vida de la persona, 
determina també la forma de vida futura d’aquesta en els seus darrers anys 
de vida. Un ambient familiar agradable, acollidor, proactiu i de respecte vers 
les persones d’edat facilita una continuació de la vida en família o en contacte 
constant i supervisió per part dels fills/es o persones estimades.    
 
• Des d’una perspectiva de la vida laboral o la responsabilitat laboral assolida:  
L’habitual finalització de la vida laboral, en arribar una determinada edat, fa 
disminuir els recursos econòmics de la persona però sobre tot pot provocar 
una sensació de pèrdua d’utilitat social, molt més devastadora que la pròpia 
pèrdua econòmica.    
 
• Des d’una perspectiva del territori i l’espai comunitari en el que es viu: 
Viure la vellesa on cada persona vulgui no sols és un dret sinó un dels factors 
clau per gaudir d’una major autonomia i salut. Habitualment aquesta elecció 
es produeix en segons sigui la pròpia llar i el poble, barri o ciutat on es viu; 
tanmateix, ben sovint, els territoris rurals o determinants barris a les grans 
ciutats, no compten amb una xarxa de serveis i recursos comunitaris 
accessibles, adaptats i ben dotats; i això pot generar situacions de 
desarrelament i institucionalització.  
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En aquest sentit, destaquem que el territori rural català comparteix, en major 
o menor grau un conjunt de criteris comuns com: 
 

- La dimensió de les poblacions. Entenem que fins a poblacions de 5.000 
habitants es mantenen unes estructures de funcionament culturals 
basades en relacions de proximitat. També es podrien considerar rurals 
els nuclis de població  més grans (fins als 10.000 habitants), quan es 
tracta de caps de comarca que aglutinen la població dels voltants, amb 
una marcada ruralitat. 
  

- La dispersió de la població en el territori. Aquesta dimensió destaca 
sobretot en els municipis de muntanya. Les fusions administratives dels 
anys 60 van portar a una realitat municipal complexa per la quantitat 
de nuclis agregats que van assumir alguns municipis.  

 
- La  densitat de la població (entre 4 i 100 habitants per km2) 

 
- Una regressió/estabilització de població segons les zones. Aquests 

processos estan molt lligats al grau de desenvolupament econòmic de 
la zona o al seu potencial . 
 

- Un envelliment1 i un sobreenvelliment de la població (amb taxes 
superiors a la mitjana catalana, amb índex superiors al 30% de la 
població)  

 

També hem de considerar altres factors que causen desigualtat i disminució de les 
condicions de vida saludable a la vellesa:  

- Afebliment dels llaços familiars i manca de xarxa social de referència. 
 

- No existeix una Llei concreta garantista de drets per la gent gran, i es pot 
donar una certa desprotecció per part de l’estament públic. Ja fa temps hi ha 
una reclamació i denúncia per part dels mateixos protagonistes, i també de la 
societat, moviments socials, en el sentit que cal definir una estratègia 
col·lectiva, amb responsabilitat de tothom i no només d’uns quants, ja que 
tots serem gran i tots tenim gent gran propera.  Ser reconeguts/des 
socialment, tenir un lloc actiu a la societat i tenir seguretat (xarxa social, 
educació, habitatge, accés a la salut, protecció social...) és important en el 
moment històric que vivim, ja que, si no es garanteix la cobertura i la qualitat, 
no es garanteix una vida digne.  
 

                                                           
1 Indicadors: Envelliment ( població >65 anys/total població); Taxa d’envelliment ( >65ants/<15 anys ); Taxa de 
sobreenvelliment ( >80 anys/<15 anys ) 
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- Unes prestacions econòmiques insuficients per dur a terme una vida 
autònoma saludable. Manca una garantia d’ingressos suficient. 
 

- Un alt grau d’incidència de la pobresa energètica, amb les greus 
conseqüències per la salut i el benestar que hi ocasiona. 
 

- La bretxa digital, en part ocasionada pels dèficits en accessibilitat i disseny 
universal de molts dels dispositius existents, i també pels costos derivats del 
seu ús, aspecte del que parlarem més endavant amb detall. 

 
- Sovint s’estigmatitza a les persones grans com a passives: no produeixen, no 

fan diners: els seus interessos queden supeditats, tot i que són consumidors 
de productes i serveis. 
 

- La desigualtat afecta a tothom, comporta problemes socials i aquests tenen 
conseqüències per a tothom. S’ha de fer una adequada inversió en formació 
de professionals d’atenció a la gent gran i inversió en serveis adequats a les 
necessitats de forma que es tradueixi en la potenciació i creació de llocs de 
treball de qualitat, un sector que ja te i tindrà més en el futur una gran 
demanda social.  
 

- També s’observa darrerament un augment de la prevalença d’aïllament social i 
soledat no desitjada arreu i en totes les etapes vitals amb especial impacte 
durant la vellesa.  Si bé és cert que ni la soledat ni l’aïllament són patrimoni 
exclusiu de les persones grans, l’impacte i conseqüències d’ambdós fenòmens 
en aquesta etapa vital és alt. Així mateix, en un context de canvi demogràfic i 
profundes transformacions en la organització social, el risc de patir-los 
augmenta entre la població gran en les societats occidentals. En la mesura 
que augmenta la prevalença d’aïllament social també ho fa la de la soledat no 
desitjada, degut a que el primer dels fenòmens augmenta el risc de patir el 
segon (7). En aquest context, la relació entre soledat i envelliment, lluny de 
ser una combinació senzilla, se’ns presenta com a un fenomen complex que 
comprèn interaccions individuals, familiars i comunitàries, que engloba 
aspectes objectius i percepcions subjectives i que es veu influenciat per 
expectatives individuals i culturals, alhora que és mediatitzat per factors 
externs, socials i estructurals, i té un fort impacte en la qualitat de vida de les 
persones.   

 

 

  

El augment progressiu de la població en situació de fragilitat es una conseqüència 
lògica, com ja hem esmentat, de la millora en la esperança de vida i les solucions 
sanitàries i de les cures. Entenem la fragilitat com a etapa prèvia a un procés de 

Població gran amb fragilitat i adaptació dels sistemes 
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pèrdua d’autonomia en la qual encara hi ha reserva funcional i per tant, detectar i 
actuar en aquesta etapa pot revertir la situació i prevenir situacions de dependència. 
Les polítiques públiques, a dia d’avui,  son insuficients i poc adequades per a la 
prevenció i la detecció primerenca d’aquestes problemàtiques.  

En els dispositius sanitaris, es dona una insuficiència de professionals especialitzats 
(geriatres) alhora que s’ha detectat un desequilibri territorial pel fa l’Estat espanyol 
(algunes Comunitats Autònomes disposen de serveis de geriatria sòlids i altres no). 
Així mateix, en un context d’augment de la cronicitat, ens trobem davant d’un 
sistema altament especialitzat i amb capacitat de resposta davant de certes malalties 
però amb una clara insuficiència d’unitats adreçades a la cronicitat.  

L’augment de població susceptible de rebre cures de llarga durada (augment de la 
prevalença de dependència) comporta la necessitat de fer una previsió del augment 
de despesa sanitària (segons Moody’s augmentarà en un 18% al 2035)  vinculada no 
només per la dependència derivada de l’envelliment, si no també per l’increment de 
la cronicitat i discapacitat en altres edats.  Sense ànim de ser exhaustius, podem 
afirmar que les dues grans amenaces per problemes de salut per a un envelliment 
saludable es poden concretar en dues grans qüestions: a) el deteriorament cognitiu, 
provocat bàsicament pels processos degeneratius (demències) i, b) els diversos 
graus de diversitat funcional derivats dels Ictus. Per la seva rellevància, els 
descriurem breument. 

a) El deteriorament cognitiu i les demències. 

El terme “Deteriorament Cognitiu” reuneix dos conceptes  (8). El primer, el concepte 
mateix de “deteriorament” fa referència a un declivi respecte a un nivell previ, fet 
que ens suggereix que hi hagi un procés patològic subjacent, i ens obliga a distingir-
lo d’una mera falta de competència i d’habilitats cognitives no adquirides durant el 
procés de maduració. El segon concepte és alguna cosa més complexa.  El terme 
“cognitiu” fa referència a un dels tres components clàssics de la ment humana, que 
William James, pare de la psicologia moderna, dividia en cognició, emoció i conació o 
conducta.  

Una definició de cognició és: La cognició (del llatí cognoscere, ‘conèixer’) és 
la facultat d’un ser viu per processar informació a partir de la percepció, el 
coneixement adquirit (experiència) i característiques subjectives que permeten 
valorar la informació. Consisteix en dominis i processos com l’aprenentatge, 
el raonament, l’atenció, la memòria, la resolució de problemes, la presa de decisions, 
els sentiments. 

L’anàlisi detallat de cada un d’aquests dominis cognitius és un dels camps més 
complexes de la neurologia en particular, i de les ciències humanes en general, però 
bàsicament podríem resumir-los en la nostra capacitat per analitzar i interpretar la 
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realitat (llenguatge, gnòsies) i per interactuar amb l’entorn que ens envolta (pràxies, 
funcions executives i cognició social). I no oblidem un domini cognitiu, l’atenció, que 
és un requisit previ per que funcionin adequadament la resta. 

La cognició consta dels següents dominis o funcions, segons Carvalho (9):  

 Atenció: “capacitat o habilitat cognitiva que ens permet seleccionar i processar un 
estímul per respondre de manera efectiva davant d’aquest mentre se’n deixen de 
banda altres”. Es tracta, per tant, d’una habilitat a través de la qual les persones som 
capaces de seleccionar la informació rellevant del total disponible.  

 Pràxies: “L’habilitat o capacitat per posar en marxa programes motors de manera 
voluntària i, normalment, apresa”. És a dir, aquesta funció cognitiva podria ser descrita 
com els moviments dotats d’una organització que tendeixen a un fi, a un objectiu. 

 Gnòsies: “capacitat d’interpretar, elaborar i assignar un significat a la informació 
captada pels sentits”, es dir, faria al·lusió a la informació relativa al què. 

 Memòria: potser ha estat una de les funcions cognitives més estudiada al llarg de la 
història. De forma general, podem dir que la memòria constitueix un mecanisme a 
través del qual el coneixement és codificat i emmagatzemat, per posteriorment ser 
recuperat.  

 Llenguatge: “capacitat o habilitat pròpia de l’ésser humà, mitjançant el qual 
expressem pensaments i sentiments”. Es tracta d’una funció neurolingüística, a través 
de la qual, mitjançant un conjunt de sons, símbols i/o gestos elaborem, comuniquem i 
entenem idees.  

 Funcions executives: conjunt d’habilitats cognoscitives que permeten el disseny de 
plans i programes, la monitorització de tasques, l’anticipació i establiment de metes, la 
selecció precisa dels comportaments i les conductes i la flexibilitat en el treball 
cognoscitiu i la seva organització en el temps i en l’espai per obtenir resultats eficaços 
en la resolució de problemes. 

 Cognició espacial: conjunt de subprocessos encaminats al reconeixement i orientació 
en l’espai. 

 Cognició social: conjunt de processos emocionals i cognitius a través dels quals 
interpretem, recordem, fem servir i analitzem la informació sobre el món social. 

De l’anterior es desprèn una possible definició de Deteriorament Cognitiu: Un declivi 
respecte d’un nivell previ, de les funcions cognitives. Existeixen diferents graus de 
deteriorament cognitiu, però ens referirem bàsicament  al provocat per les 
demències en les seves diferents fases.  

La demència és una síndrome clínica caracteritzada per la presencia d’un declivi 
generalitzat de les funcions intel·lectuals, especialment de la memòria, en absència 
de deteriorament del nivell de consciència, i deguda, sobre tot, a la existència d’una 
malaltia neurodegenerativa; el prototip d’aquesta s’ha considerat la Malaltia 
d’Alzheimer (10). 
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Aquest deteriorament comporta una pèrdua de l’autonomia de l’individu, que es va 
tornant cada cop més dependent dels altres, i una disminució de l’activitat social, 
laboral i d’oci del pacient i dels seus cuidadors. Una altra característica d’aquesta 
malaltia és que el nombre de malalts s’incrementa a mesura que avança l’edat. Així, 
es considera que al voltant del 6% de les persones més grans de 60 anys pateixen la 
Malaltia d’Alzheimer, una xifra que puja al 9,6% entre les persones majors de 70 
anys i es calcula que entre un 20 i un 40% de les persones majors de 80 anys la 
pateixen  Si extrapolem aquestes dades a Catalunya, tenim que el 2030 hi haurà 
196.800 persones amb algun tipus de demència, de les quals 137.600 estaran 
afectades per la Malaltia d’Alzheimer. Si fem el mateix tipus de càlcul per a l’any 
2050, i seguim la lògica d’increment establerta per Alzheimer’s Disease International 
en el seu estudi, tindrem que a Catalunya hi haurà 345.630 persones afectades 
d’algun tipus de demència, de les quals 241.660 estaran afectades per la Malaltia 
d’Alzheimer, segons Gelonch i cols. (11) 

Seguint els treballs de Gelonch i cols, podem esbrinar els costos sanitaris i socials de 
les demències tot definint primer els diferents tipus de costos: Els costos directes són 
els que estan relacionats amb les manifestacions, característiques i necessitats 
pròpies de la malaltia. Poden ser de tipus sanitari, com, per exemple, les mesures 
d’hospitalització, els medicaments pel tractament, les consultes amb especialistes, 
etc., o poden ser de tipus no sanitari, que són els derivats de l’atenció domiciliària 
reglada i de la institucionalització i els derivats d’aspectes tècnics com ara, per 
exemple, els transports necessaris per a rebre tractaments (cost dels trasllats amb 
ambulàncies), els derivats de la necessitat d’aplicar temps de descans per als 
cuidadors/es, i, per segons quins autors, els derivats de la contractació de cuidadores 
o d’ajuda domiciliària per a l’assistència del malalt (com els derivats de la neteja de 
la llar). El dimensionament d’aquest tipus de costos és necessari per a desenvolupar, 
i dotar econòmicament, les diferents polítiques a càrrec de les administracions 
públiques i d’altres organismes o entitats (com ara associacions de pacients o 
fundacions que presten serveis de tipus assistencial). 

D’altra banda, els costos indirectes són les despeses que corresponen a serveis no 
reemborsats i que resulten com a conseqüència de les limitacions generades en la 
vida del pacient per la pròpia evolució de la malaltia. En aquest sentit, són 
considerats costos indirectes les pèrdues de productivitat laboral (tant del pacient 
com dels seus cuidadors/es), els costos derivats de substitucions professionals per 
jubilacions anticipades, del temps dedicat a la cura del pacient per part del seu 
entorn familiar i les despeses sanitàries derivades de la càrrega de la cuidadora. 
Aquests costos quantifiquen les pèrdues produïdes tant per al malalt com per al seu 
entorn i per al conjunt de la societat. 

També es pot parlar de costos intangibles, que són els que fan referència al grau de 
patiment del pacient en relació amb el decrement de la seva qualitat de vida. 
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I finalment, també es pot establir una diferenciació entre costos formals i informals. 
Són costos formals els que fan referència a serveis i productes professionals pels 
quals es paga un preu, i són costos informals els que fan referència als que són 
prestats per persones voluntàries o familiars, que no estan específicament qualificats 
per a desenvolupar aquestes tasques i que no cobren per prestar la seva ajuda.  

La següent taula resumeix els costos directes i indirectes generats per la malaltia 
d’Alzheimer a l’Estat Espanyol. 

Confederació 
Espanyola 
d’Alzheimer  

C       COSTOS DIRECTES COSTOS INDIRECTES CO      COSTOS TOTALS 

Base inicial 92 euros/any     82 euros/any      74 euros/any 

F      Base intermitja 60 euros/any     75 euros/any      35 euros/any 

Base avançada 0 euros/any     0 euros/any      60 euros/any 

         Taula 1. Costos directes i indirectes de la Malaltia d’Alzheimer. Font: Gelonch, Boada, Tárraga,    
         Gurrutxaga, Cañabate i  Rodriguez, 2018). 

 

A títol orientatiu, exposem en la taula 2 els principals fàrmacs emprats en el 
tractament de la Malaltia d’Alzheimer, les dosis habituals i els preus  (12) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taula 2. Fàrmacs emprats en el tractament de la Malaltia d’Alzheimer, dosis habituals i preus.  
Font: Medimecum, 2012 Guia de teràpia farmacològica. 

 

Cal advertir, com ha estat assenyalat per diversos autors  (13) i (14), que actualment 
no es disposa de cap fàrmac eficaç pel tractament de la Malaltia d’Alzheimer ni, de 
fet, per cap tipus de malaltia neurodegenerativa. Aquests autors han assenyalat que 
els fàrmacs esmentats no modifiquen el curs de la malaltia però poden alentir la seva 

Fàrmac Posologia Presentació Preu 

Donepezilo 5-10 mg/dia 5 mg/ 28 comprimits 32,58 € 

Rivastigmina 6-12 mg/dia 

Rivastigmina 6 mg. 112 
cp. 170,88 € 

Galantamina 16-24 mg/dia 

Galantamina 8 mg/ 28 
cap. 23,12 € 

Memantina 5-20 mg/dia 

Memantina 10 mg/112 
cp. 144,2 € 
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progressió i millorar alguns símptomes neuropsiquiàtrics. També cal afegir que hi ha 
proves que apunten a que l’adherència a la dieta mediterrània, la pràctica regular 
d’exercici aeròbic i la participació en activitats estimulants cognitiva i socialment 
poden disminuir el risc de patir la malaltia i desaccelerar la seva progressió  (15) 

Una qüestió que no sol ser abordada ni per les administracions ni pels mitjans de 
comunicació és el referent als abusos econòmics ocasionats a persones que es 
troben en situació de fragilitat deguda al deteriorament cognitiu en fase inicial. Es 
tracta de casos en els quals la persona gran comença a patir un deteriorament de les 
seves facultats cognitives però sense que s’hagi desenvolupat un procés demencial o 
bé aquest es trobi en la seva fase inicial. Una situació paradigmàtica és l’atorgament 
de poders notarials, o bé, l’apropiació indeguda de la targeta de crèdit o la llibreta 
del compte bancari.  

En la taula 3 exposem, a títol d’exemple, alguns dels casos que s’han  atès des d’un 
Servei Especialitzat d’Atenció a les Persones Grans del Baix Llobregat.  

 

LOCALITAT TIPUS D’ ABUSOS ECONÒMICS 

MOLINS DE REI 

(Sr. J.)  

 Espoli des de la seva targeta de crèdit, compres fetes per 
internet que ascendeixen als 2.312,65€.  

 El masover (de la masia propietat del Sr. J. ) vol comprar 
els terrenys i la masia a un preu molt reduït: 30.000 euros.  

 Venta de productes d’alta tecnologia de la que no pot fer 
ús: venta de l’oficina de la Caixa d’un telèfon mòbil d’última 
generació per un cost superior a 1.000€.  

BEGUES 

(Sr. L.) 

 Poders notarials totals a una familiar, sense capacitat de 
comprensió del contingut i efectes per part del Sr. L. 

 Extracció de diners del compte bancari per part de la 
neboda uns 27.000€ aproximadament sense consentiment 

ESPLUGUES DE 
LLOBREGAT 

(Sra. R.) 

 Una coneguda l´ha fet signar 3 préstecs als bancs de grans 
quantitats de diners (24.000€ Bankia + 24.000€ Bankia + 
50.000€ Banco Popular) els dos primers la signatura va ser 
compartida entre ambdues, i el darrer únicament a nom de 
la Sra. R.  

 Apropiació de les targetes de crèdit.  

 Ocupació del pis de propietat amb la seva família (marit i 
quatre fills) i convivència conjunta de tots amb la Sra. R., 
maltractament físic i psicològic durant la convivència.  
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CORBERA DE 
LLOBREGAT 

(Sra. M.) 

 Ocupació del pis de propietat per part de la seva amiga 
sense regularitzar, la Sra. M. fa front al pagament dels 
subministres del consum de la seva amiga i la seva família 
tot i que ella es troba a recurs residencial.  

 Després de l’activació i l’alerta dels professionals de la 
residència es redacta un contracte de lloguer que presenta 
unes condicions de benefici clar cap a l’amiga (mesos de 
carència, lloguer reduït... ). 

 Intent de venda fraudulenta del pis per 80.000€, l’amiga 
vol comprar-li el pis a la Sra. M. que és analfabeta i no 
compren el contingut del contracte de compra-venda.  

 Testament a favor de l’amiga.  

 Accés de l’amiga al compte bancari (firma autoritzada) .  

  Cada cop que l’amiga visita a la Sra. al centre residencial li 
entrega 50€ en efectiu en concepte de despeses per la 
visita. 

Taula 3. Exemples d’abusos econòmic comesos a persones grans en situació de deteriorament 
cognitiu lleu. Font: Elaboració de Ester Fornells. 

Per la tendència creixent que representa aquest fenomen, el tractarem amb més 
detall posteriorment.  
 
b) Accidents Vasculars Cerebrals 
 

Segons l’Organització Mundial de la Salut, les malalties cerebrovasculars agudes, o 
ictus, representen la tercera causa de mort en el món occidental, la primera causa de 
discapacitat física i la segona de demència. Constitueixen un dels principals 
problemes socials i sanitaris a l’Estat Espanyol i es veurà clarament agreujat en els 
propers anys en relació al progressiu envelliment de la població.  
Es coneix com Ictus, el trastorn brusc del flux sanguini cerebral que altera de forma 
transitòria o permanent la funció d’una determinada regió de l’encèfal  (16). Es 
recomana la utilització d’aquest terme en analogia amb l’ús de la paraula stroke en 
anglès, per referir-se de forma genèrica a la isquèmia cerebral i a l’hemorràgia 
intracerebral o a la subaracnoidea.  

Els ictus es poden dividir en dos grans grups segons la naturalesa de la lesió 
produïda: isquèmia cerebral i hemorràgia cerebral. S’accepta que cada any entre 
120.000 i 130.000 persones patiran un ictus a Espanya; dels quals, 80.000 moriran o 
quedaran amb una discapacitat de per vida  (17)  

L’ictus és la primera causa de discapacitat greu per a la persona gran, amb 
importants conseqüències físiques i cognitives: del 12 al 18 per cent, presenten 
afàsia; el 22 per cent, no poden caminar; el 32 per cent, presenten depressió i el 24 
– 53 per cent, són dependents per a les activitats de la vida diària. En conseqüència, 
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ens trobem davant d’un problema de salut molt greu tant pel que fa al seu pronòstic 
com als aspectes estrictament econòmics i de qualitat de vida.  

Per acostar-nos als costos sanitaris i socials del ictus, ens fixem en les dades 
aportades per l’informe Atles del Ictus a Catalunya, publicat l’any 2019: el cost anual 
de cada pacient amb ictus, incloent els costos directes (sanitaris i no sanitaris) i 
indirectes és de 27.711 euros durant el primer any  (18) 

A partir de l’estimació de nous casos anuals (11.401), el cost anual dels nous casos 
d’ictus a Catalunya s’estima en 315,93 milions d’euros. 

D’altra banda, els costos informals associats a les cures dels pacients amb ictus és de 
882 milions d’euros. Per realitzar l’estimació d’aquest càlcul es varen multiplicar les 
hores de cura informal registrades a l’EDADO8 per a Catalunya el cost d’hora de cura 
informal contemplada a la bibliografia (7,67 euros/hora).  

Pel que fa als costos de les cures informals s’han estimat en 15.900 milions d’euros o 
el 35 per cent del cost total de l’ictus a la Unió Europea l’any 2015. Les pèrdues de 
productivitat es varen estimar en 5.400 milions d’euros o el 12 per cent per pèrdues 
degudes a mort, i de 4.000 milions d’euros o el 9 per cent per pèrdues degudes a 
morbiditat. La càrrega econòmica de l’ictus és assumida per la societat en el seu 
conjunt mitjançant pagaments per impostos i aportacions a assegurances, però 
també significativament pels propis supervivents de l’ictus i dels seus familiars i 
amistats  (19). 

Atès que cal esperar que el nombre d’ictus i el nombre de supervivents d’ictus 
augmentin en els propers decennis, l’impacte econòmic de l’ictus requerirà més 
atenció pel que respecta a una planificació sanitària i assignació de recursos eficaços 
així com a la càrrega econòmica que suporten els supervivents d’ictus i els  seus 
familiars i amics.   

 
 
 

 

Però, a banda de la despesa i complexitat assistencial, hem de pensar proactivament 
des d’un punt de vista preventiu per tal d’estalviar anys amb salut i el cost personal i 
social que tenen les malalties més invalidants a nivell d’autonomia personal. També 
des d’un punt de vista orientat a les oportunitats de progrés econòmic i social 
derivades de l’envelliment, entre les quals destacaríem les següents: 

- Aquesta etapa vital representa una disponibilitat de temps que cal canalitzar com 
una oportunitat; propostes com la possibilitat de desenvolupar un voluntariat 

Oportunitats i altres factors clau per promoure la 
igualtat i condicions de vida saludables a l’etapa vital 
de la vellesa
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(amb un molt ampli ventall de possibles actuacions) com de formar-se en aquells 
àmbits que siguin d’interès de cada persona, han de ser facilitats i potenciats. 
 

- Una concepció cada cop més estesa de la diferència entre l’edat biològica i l’edat 
cronològica pot ajudar a fer emergir possibilitats d’inclusió social efectiva de les 
persones grans.  

 
- Un recorregut i incidència política importants en la reclamació per la igualtat 

d’oportunitats i la defensa dels drets de les persones grans. La visibilització de les 
persones grans com subjectes actius de drets va augmentant. 

 
- La implementació creixent de polítiques de prevenció al llarg de la vida per 

promoure un envelliment actiu i saludable (generadores de menys cost 
econòmic): promoció de la salut, foment de la participació activa etc.  Fent 
referència a demències  i els accidents vasculars podem anomenar les següents 
mesures preventives i/o protectores (20):  

 
o Tenint en compte que no existeix cap fàrmac eficaç per tractar la 

Malaltia d’Alzheimer ni, de fet, per cap tipus de malaltia 
neurodegenerativa, esdevenen bàsics els factors preventius. En aquest 
sentit, hi ha un consens general en assenyalar diversos factors que 
poden tenir un efecte en la reducció del risc de patir la Malaltia 
d’Alzheimer, tot i que són necessaris més estudis abans d’incloure’ls en 
una estratègia per prevenir l’esmentada malaltia. 
Els estudis poblacionals suggereixen que els factors relacionats amb 
una bona salut general poden també reduir el risc de demència i 
deteriorament cognitiu. Entre aquests factors s’inclouen l’activitat física 
regular, una alimentació sana i el manteniment de l’activitat cerebral 
mitjançant l’aprenentatge permanent.  
A més, la dieta mediterrània s’ha relacionat amb un menor risc de 
demència i de malaltia d’Alzheimer. La dieta mediterrània inclou gran 
quantitat de fruites, verdures, llegums, cereals integrals i peix, i utilitza 
l’oli d’oliva com grassa principal de cocció  (21). Altres factors 
protectors són: evitar fumar, tenir un bon control dels factors de risc  
cardiovascular, especialment la tensió arterial, el nivell de colesterol  i la 
diabetis, realitzar activitat física i mantenir-se socialment actius, tenir 
cura de la salut mental, usar habilitats cognitives, com, per exemple, 
les de memòria.  

o En relació a l’activitat física són nombrosos els estudis que demostren 
la seva bondat tant per la salut mental com per minvar els dolors i, 
sobre tot, per millorar el nivell cognitiu. Així, Facundo Manes, un 
neurocientífic argentí que treballa en el Conicet, explica en el seu llibre 
Usar el cerebro (22), que la  realització regular d’exercici físic té una 
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incidència en les vies neurobiològiques que provoquen l’activació de 
cascades moleculars d’enzims que afavoreixen la depuració de dipòsits 
tòxics del nostre cervell així com l’estimulació de formació de factors de 
creixement que ajuden a la formació de neurones i a la connexió entre 
aquestes.  El mateix autor explica que les persones que realitzen un 
cert entrenament físic mostren millors resultats en les proves de funció 
cognitiva  quan es comparen amb els que tenien pitjor forma física. 
Però, i això cal recalcar-ho, el benefici cognitiu sembla ser més gran 
pels processos d’ordre superior, les funcions executives, com la 
planificació, les multitasques, la inhibició d’informació irrellevant i la 
memòria de treball, totes elles habilitats que es redueixen en el procés 
d’envelliment. 
En una línia similar es manifesta Lucy Vincent, neurobiòloga del CNRS, 
quan afirma que cada vegada són més nombrosos els estudis que 
mostren els efectes positius del ball en les malalties neurodegeneratives 
com són el Parkinson i l’Alzheimer  (23). Més concretament, cita les 
investigacions de Lazarou i Parastatidis, els quals varen demostrar que 
després d’un període de deu mesos de practicar balls de saló, un grup 
de 66 persones va registrar millors resultats en totes les proves 
referents a la memòria, la capacitat de reacció i les funcions executives  
(24).  

De tot això es desprèn un conjunt de recomanacions per prevenir o endarrerir el 
deteriorament cognitiu. Seguint novament Facundo Manes les podem resumir en la 
taula 4.  

Cuidar la ment  Aprendre un idioma nou 
 Fer algun curs sobre una activitat que sigui d’interès 

personal 
 Fer paraules creuades, Sudokus, jocs de taula 
 Experimentar noves activitats (teatre, concerts, 

excursions, museus, etc.) 

Cuidar la dieta  Triar aliments variats 
 Vegetals, fruites, llegums pa integral, cereals 
 Carns magres, pollastre, peix i productes làctics amb baix 

contingut de greix 
 Oli d’oliva, gira-sol, soja 

Cuidar el cos  Fer algun tipus d’activitat física que sigui agradable per a 
la persona 

 Fer gimnàstica 
 Practicar esports diversos 

Cuidar la salut  Vigilar els nivells de tensió arterial, de colesterol, 
triglicèrids, glucosa en sang, pes 
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Cuidar la vida 
social 

 Romandre socialment connectat 
 Participar en activitats de la comunitat o fer treballs de 

voluntariat 

Cuidar els 
hàbits 

 No fumar 
 Si beu begudes alcohòliques, amb moderació 

                  Taula 4. Recomanacions per mantenir el cervell en forma. Font F. Manes, 2014. 

 
Com es pot comprovar, es tracta de mesures molt econòmiques, fàcilment 
accessibles a la major part de la població i que, de retruc, poden contribuir de 
manera molt considerable a prevenir o alentir el deteriorament cognitiu i disminuir 
l’enorme despesa que aquest causa tant en costos directes com indirectes. 
La figura 1 il·lustra de manera sintètica aquestes recomanacions generals: 

        
          RECOMANACIONS PER MANTENIR EL CERVELL EN FORMA 

      

 

Figura 1. Recomanacions per mantenir el cervell en forma. Font F. Manes, 2014 

 
Els factors preventius del deteriorament cognitiu i de l’ictus, comparteixen bastants 
elements: control de determinats paràmetres bioquímics (glucosa, triglicèrids, 
colesterol), control de la tensió arterial, fer exercici físic, evitar fumar, evitar les 
situacions d’estrès. Les polítiques preventives, orientades a la població general, als 
responsables de salut laboral de les empreses, als professionals de la salut, han de 
ser contínues i perseverants per obtenir resultats. Impliquen canvis en els estils de 
vida i aquestes actuacions poden passar desapercebudes pels gestors sanitaris i 
tenen en risc de desaparèixer de les partides pressupostàries, especialment quan les 
necessitats d’atenció assistencial s’imposen. Es molt important, doncs, mantenir 
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l’esperit preventiu i promotor de la salut en totes les polítiques socials, sanitàries i 
també econòmiques amb l’objectiu comú de evitar malalties i les despeses humanes i 
econòmiques que representen.  
 

 

 

 
A Catalunya, com a bona part de la resta del mon, la pandèmia de COVID-19 ha 
afectat especialment a les persones grans més vulnerables. La major part de la 
mortalitat per aquesta patologia s’ha focalitzat en aquest grup poblacional, 
especialment en l’àmbit residencial. 

• A nivell individual, l’impacte de la pandèmia en aquestes persones, ha anat 
mes enllà de la mortalitat, i ha tingut múltiples repercussions tant a nivell físic, 
com emocional i social. També ha tingut un gran impacte en els seus familiars i 
entorn cuidador, així com en els professionals assistencials. 
 
• A nivell poblacional/assistencial, aquesta crisi ha fet aflorar alguns dèficits 
preexistents tant de model d’atenció, com de planificació i gestió, de 
finançament i de governança, especialment en l’atenció a les persones amb 
necessitats complexes d’atenció social i sanitària. 

 

A mes, la mortalitat per COVID-19 en les persones grans ha estat especialment 
elevada: el 90% de les morts s’han esdevingut en persones de mes de 65 anys -el 
70% en majors de 75 anys-. Tal i com ha succeït també en molts altres països, en el 
cas de les residencies de gent gran l’afectació ha estat encara mes dramàtica: 34.599 
persones de l’àmbit residencial han patit COVID-19, essent la mortalitat global en 
aquest àmbit del 8,8% - equivalent a 8.833 defuncions, que corresponen al 40% 
defuncions per COVID-19 de Catalunya en tot el període de la pandèmia-. 

En aquest sentit, la consideració de la pandèmia com un problema sols sanitari 
(enlloc d’una sindèmia o desastre lent), ha reforçat estereotips edatistes en la gestió 
de la pandèmia i ha deixat en segon lloc els impactes psicosocials i econòmics que 
han tingut aquestes mesures en les persones grans i el seu entorn, igualment greus. 
Així, per exemple, les persones que viuen a les residencies foren inicialment invisibles 
pel sistema -prioritzant un enfocament estrictament hospitalari de la resposta a la 
pandèmia-, per posteriorment passar a ser mal ateses, posant el focus en la 
seguretat per sobre d’altres principis i drets. Aquesta consideració, conjuntament 
amb les restriccions d’informació i de participació en la presa de decisions, la 

L’atenció de llarga durada residencial: realitat en el 
context de la Covid-10 i dèficits del model 
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limitació de les visites, activitats i mobilitat, ha fet que les conseqüències sobre 
aquest col·lectiu hagin estat encara mes remarcables. 

Cal també fer èmfasi en la situació dels cuidadors i les cuidadores familiars, que han 
patit i continuen patint una carrega molt important i amb la dificultat afegida de la 
interrupció de diferents tipus de prestacions de suport, per part de cuidadors 
professionals, públics o privats. Això també ha suposat una major vulnerabilitat de 
les treballadores de la cura, feines altament feminitzades i precàries, que han vist 
com incrementava el seu risc de contagi i empitjoraven les seves condicions laborals. 

Finalment, però, es necessari destacar que davant la situació d’excepcionalitat que 
ha generat aquesta crisi també han aflorat moltes qualitats, tan de les persones 
grans com del seu entorn i del sistema social i sanitari. Cal posar en valor la capacitat 
de resposta de les persones grans davant aquesta crisi, també l’esforç i la implicació 
de molts professionals, tan de l’àmbit social com sanitari, que han lluitat per reduir 
les infeccions (confinant-se amb els residents, per exemple) i preservar la qualitat de 
vida i autonomia de les persones grans amb recursos molt limitats. Per altra banda, 
cal dir també que no podem positivitzar i encara menys normalitzar aquestes 
respostes. Aquestes "qualitats" han emergit assumint uns sacrificis personals 
enormes. Cal analitzar aquestes respostes per generar aprenentatges que ens 
permetin desenvolupar millores que siguin implementables i sostenibles. Nomes així 
podem contribuir a una major resiliència davant futures crisis. 

Dèficits que expliquen la gran repercussió de la crisi Covid-19 en les residències de 
gent gran.  

Ni el sector residencial ni el sanitari no estaven preparats per afrontar l’escenari 
d’una pandèmia d’aquesta magnitud. Però tampoc la capacitat de resposta ha 
resultat prou àgil, posant en evidencia diferents problemes previs (funcionals, 
estructurals i de model), vinculats amb la institucionalització de les persones d’edat 
avançada que viuen en residencies: 

 
• Per una banda, les residencies no han acabat de convertir-se en llars per a les 
persones grans mes dependents perquè el seu disseny, tant arquitectònic com 
en serveis, ha estat pensat per optimitzar recursos assistencials i no per 
desplegar un model d'atenció centrat en la persona real, basat en el drets de les 
persones grans a mantenir el control sobre la seva vida fins al final. 
 
• Per altra banda, l'infrafinançament públic del sector i l'excessiva sectorització 
de l’atenció social i assistencial a la gent gran ha fet que no s'hagi fet efectiva 
una veritable coordinació eficient entre el sector social i el sanitari. En un àmbit 
on la integració de l’atenció social i sanitària es fonamental, les polítiques 
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departamentals i les dinàmiques de governança no han estat capaces de 
generar o recolzar propostes territorials tangibles. 
 
• Això sovint ha condicionat que, malgrat una concentració de complexitat 
extraordinària en l’àmbit de les residencies de gent gran de Catalunya (87 anys 
d'edat mitjana, 46% de persones amb demència, 51% de GMA d'alt risc, 54% 
de prevalença de situació de final de vida i mortalitat anual global superior al 
20%), la resposta assistencial sovint resulti insuficient, poc equitativa amb la 
resta de la població. 
 
• En aquest sentit, probablement hagués estat d’especial importància haver 
disposat de directrius i indicadors comuns que permetessin vetllar per la qualitat 
i l’equitat en la prestació́ de serveis. Una assignatura pendent que cal resoldre lo 
abans possible.  
 
• A nivell dels professionals, son especialment rellevants tant les iniquitats 
retributives i de conveni laboral dels professionals de l’àmbit residencial respecte 
els del sistema sanitari, com l’accés a programes formatius destinats a la seva 
millora competencial. 
 
• El coneixement específic de la situació de les residencies catalanes es també 
deficitari, en el seu conjunt, per la falta de dades homogènies i la manca del 
foment de la investigació en aquest sector. 
 

L’Atenció Integral Centrada en la Persona 

Els avenços en l’aplicació d’aquest enfocament en els serveis i recursos d’atenció a 
les persones grans estan desenvolupant-se a Catalunya a un ritme molt lent i no 
constant, en comparació a altres referents internacionals.  Es tracta d’una 
reorientació de la prestació dels serveis per tal d’adaptar-los a les necessitats reals 
de les persones i fer-los més personalitzats i eficients. Encara que les aplicacions del 
model son més amples, la seva concreció en l’atenció de llarga durada per les 
persones grans seria:  

 El model de l’atenció de llarga durada ha de tenir una mirada àmplia des de la 
perspectiva vital i de necessitats de les persones, que van des de la prevenció 
de discapacitat i la rehabilitació, fins a l’atenció de final de vida i cures 
pal·liatives precoces.  
 

 Cal incorporar les persones grans i els seus cuidadors i cuidadores, 
professionals o no, en la conceptualització i el disseny del nou model, que ha 
de partir de les seves preferències i dels resultats que són importants per 
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elles. El seu paper ha de ser central, i no únicament consultiu. Alhora és 
imprescindible fer-ho des d’un enfocament inter-generacional, de cicle vital i 
de futur, considerant que la vellesa forma part de la vida de tothom i que les 
persones grans són diverses. Cal, per tant, comptar amb la implicació de les 
famílies, la comunitat i dels diferents agents que en formen part, en un 
exercici de reflexió compartit i conjunt.  

 
 Cal tenir en compte que la major part de les persones grans volen viure a la 

seva llar fins al final de la seva vida perquè volen preservar la seva autonomia 
i els vincles familiars i socials. Això requereix: apostar per l'atenció integrada 
social i sanitària al domicili - tal com recomana la UE6- ; polítiques socials i 
laborals que evitin l'explotació i precarietat en els treballs de cures formals i 
informals, i contra les desigualtats per raons de gènere, classe o ètnia; i en 
tercer lloc,  polítiques d'habitatge i urbanes que tinguin en compte les 
necessitats de la gent gran i la diversitat de maneres de viure l'envelliment.  

 

 Des d’una perspectiva individual, l’atenció a les persones grans ha de fer un 
pas endavant cap a la personalització de les intervencions, basada en: una 
valoració individualitzada des d’una perspectiva multidimensional (Valoració 
Geriàtrica Integral); i un procés de presa de decisions compartida (i sovint 
amb un Pla de Decisions Anticipades), enfocada als resultats i a les 
preferències de les persones. En aquest sentit, caldrà consensuar indicadors 
orientats als resultats que importen a les persones, per tal de garantir tan la 
qualitat com l’equitat de l’atenció, així com la seva monitorització i avaluació.  

 
 Algunes vegades, i amb l’objectiu de preservar la qualitat de vida de la 

persona, cal plantejar alternatives, tenint en compte que l'envelliment en el 
propi domicili no es pot imposar. En aquest sentit, si bé les residències de 
gent gran poden ser també un bon lloc per viure i un recurs molt valuós per 
persones grans que, per motius socials o de salut, no puguin ser ateses al 
domicili , caldrà desenvolupar altres alternatives, properes al domicili, sense 
que la residencia sigui l’única alternativa possible. Efectivament, en funció dels 
condicionants socials de la vellesa i el aspectes vinculats amb el cicle vital de 
la persona, la llar pot tenir moltes formes: des de l’habitatge privat, als pisos 
amb serveis, cohabitatges, pisos tutelats, i residències. Sobre aquest darrer 
aspecte desenvoluparem propostes al final del document. 

 
 Un model integrat d’atenció de llarga durada requerirà d’atenció col·laborativa 

i compartida entre el món sanitari i social, així com d’una mirada 
necessàriament territorial que transcendeixi les pròpies organitzacions. Això 
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requerirà sovint de propostes específiques d’atenció integrada (i en alguns 
casos, de triple integració). Respecte l’atenció sanitària a les persones:  
 

o El fil conductor de la continuïtat assistencial ha de recaure en l’Atenció 
Primària de salut, possiblement amb models d’atenció específics per 
expertesa i organització, contemplant també models col·laboratius amb 
altres àmbits. En aquest context, el rol d’infermeria ha de jugar un 
paper clau.  

o Sobre aquesta base, cal aprofitar l’expertesa d’equips especialitzats en 
Geriatria i Cures Pal·liatives (PADES, EARs, Hospitalització Domiciliària, 
...) per a intervencions intensives i limitades en el temps, com a suport 
de l’Atenció Primària de salut, especialment durant les crisis de salut.  

o En aquest context, l’atenció intermèdia haurà de tenir un rol de 
proximitat a les persones i als equips d’Atenció Primària, tan en 
l’adequació d’ingressos als hospitals d’aguts, com en la prestació de 
serveis des d’una mirada centrada en les necessitats de les persones, ja 
siguin aquestes rehabilitadores, o de control simptomàtic, a l’hospital, 
al domicili o a la residència 
 

 Des d’una perspectiva assistencial, cal debatre conjuntament i abordar de 
forma sincrònica tots els àmbits de l’atenció de llarga durada: atenció 
residencial, model de llarga estada sociosanitària, centres i hospitals de dia, 
així com atenció domiciliària.  
 

 Cal garantir la seguretat i la salut dels/les professionals de les residències i 
apostar decididament per millorar les competències i el reconeixement dels 
cuidadors/es i dels professionals, fet que implica desenvolupar programes 
formatius específics i continuats, la dignificació de les condicions laborals i 
desenvolupar accions per promoure el seu reconeixement social. 

 
 Cal també estendre l’ús de la tecnologia com a eina de suport, imprescindible, 

com a mitjà de connexió remota amb la persona i els cuidadors/es 
(“teleassistència”), suport directe als cuidadors/es i formació i seguiment dels 
mateixos.  

 
 Finalment, caldrà adaptar els sistemes de provisió dels serveis d’atenció de 

llarga durada per a les persones grans a aquestes noves realitats, replantejant 
i redefinint el marc legal, els sistemes de col·laboració publico-privats, i els 
models de finançament i de control que s’apliquin en cada cas. 
 

Aquesta necessitat d’orientar el model d’atenció a les persones grans amb fragilitat 
i/o dependència cap a una atenció integrada social i sanitària és majoritàriament 
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acceptada pels col·lectius professionals i entitats representants de les persones grans 
i pacients, de forma que és ja urgent redefinir els nivells assistencials, sense prendre 
capacitat de resposta, ni social ni sanitària, ni tampoc volum de professionals. Els 
estudis sobre reorganització i costos derivats ens han de portar a maximitzar els 
recursos actuals disponibles, fer-los més racionals, eficients i equitatius en el territori 
de Catalunya.  

Estudis a nivell estatal han posat en evidència que, des del sector dels proveïdors 
privats també hi ha una constatació clara de la necessitat de modernitzar l’atenció de 
llarga durada residencial i oferir serveis més centrats en les necessitats de les 
persones grans.  El Club Salut y Farma de Esade Alumni va realitzar recentment una 
trobada on-line amb experts i expertes acadèmics i del mon associatiu per tal de 
definir millor quines serien aquests modificacions a realitzar. En primer lloc, Jorge 
Guarner de Healthcare Activos, va reconèixer que cal orientar-se cap a una major 
especialització del sector amb millores econòmiques i laborals per poder fer front a 
noves crisis sanitàries, com la viscuda amb el Covid-19.  El necessari, a més, disposar 
de diferents serveis ben coordinats per professionals que tinguin una visió de conjunt 
i que facilitarà una atenció personalitzada i variada, segons la situació específica de 
la persona en cada moment vital.  
 

En l’àmbit residencial, la pandèmia ha posat en evidència la importància en el disseny 
dels edificis i els espais interiors. Segons Guarner, una mida ideal de residencia 
estaria entre les 100 i 120 places, perquè és important mantenir un coneixement 
específic de cada usuari/a i un contacte habitual amb les famílies. Tenint en compte 
que, en un centre de 120 places treballen al voltant de 80 persones, és important 
incrementar la professionalitat dels treballadors/es per tal d’incentivar l’interès i 
actuació adequada. En un espai d’aquestes dimensions, per exemple, la distribució 
interna en mòduls de 20 a 25 llits com a molt, amb espais comuns i per a fer 
activitats, pot facilitar la proximitat i sensació de llar més reduïda que les persones 
grans reclamen com a substitut de la llar.  

Al contrari, les residències o llars que tenen menys de 50-75 places serien idònies en 
el cas de que poguessin garantir la existència permanent i estable dels serveis 
especialitzats sanitaris, costos que sovint no poden suportar les residències petites. 
La tònica general de que siguin els professionals de l’atenció primària de la zona on 
es troba la residència els que atenguin als usuaris/es és correcta en una situació 
normal, però s’ha vist que en la situació viscuda durant la pandèmia, ha estat 
totalment insuficient i que un servei de salut permanent és necessari dins el centre.  

Derivat de la necessitat de millora en la qualitat assistencial i amb el fet afegit de que 
les properes dècades veuran l’increment de persones grans nascudes durant els anys 
60, és fa evident que aquest és un sector que cal tenir en consideració per tal de 
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preveure inversions importants i una resposta clara tant de les administracions 
públiques com dels proveïdors privats.  

Una inversió en els propers deu anys que pot oscil·lar entre les 50.000 i 100.000 
places a tota Espanya, un volum aproximat de 3.500 a 7.000 milions d’euros. La 
ubicació de les futures llars residencials és rellevant tenint en compte la diversitat de 
concentració de persones grans al territori espanyol i també al català. Aquesta 
reflexió també ha d’anar acompanyada de la oportunitat de generar nous llocs de 
treball en el camp de les cures residencials i a domicili. Tenint en compte que el cost 
de personal pot suposar un 45% dels ingressos per plaça ocupada i que les 
condicions laborals actuals aconsellen una millora en les condicions laborals, està clar 
que interessa invertir en formació especialitzada per que siguin llocs de treball 
estables, amb motivació professional i una certa diversificació de funcions per poder 
assumir cures en diferents entorns de vida de la persona.  

Cinta Pascual, experta del sector i Presidenta del Circulo empresarial de atención a 
personas (CEAPS) apunta la necessitat de que els proveïdors entenguin que ja no es 
tracta de pensar en la oferta de “llits de residència”, si no en un conjunt de serveis i 
programes que acompanyin la persona gran en llarg de la seva situació personal: 
suport al domicili, centres de dia, teràpies complementàries, ingressos parcials, 
atenció sociosanitària limitada i estades de llarga estància, així com acompanyament 
al final de la vida) La relació entre uns serveis i altres, centrats en l’itinerari de la 
persona gran, és el que pot fer que es faci una atenció de major qualitat però també 
que les places de cada servei estiguin optimitzades i les despeses es minimitzin.  

En aquests moments hi ha 25.000 noves places construint-se a Espanya i cal que la 
creació de noves es vagi consolidant, amb les millores necessàries. Actualment la 
Organització Mundial de la Salut assenyala que cal disposar d’un nombre de places 
residencials per a acollir un 5% de persones majors de 65 anys. Que el model de 
residència sigui el mateix o no és el que ara està en qüestió i farem un breu apunt al 
respecte en el darrer apartat, fent esment d’altres formes d’habitatge per a sèniors 
que s’estan estudiant.  

Un altre expert en el tema, Jordi Fabregat, professor del Departament d’Economia, 
finances i comptabilitat d’ESADE ha analitzat el sector des de la perspectiva de 
l’usuari. Cal plantejar-se si, amb la pensió que rebi cadascú, podrà fer front al cost 
d’una residència, si ho necessités. Les pensions públiques a Espanya han passat de 
tenir un estalvi de 67.000 milions d’euros a un deute actual de 80.000. Actualment hi 
ha 9 milions de pensionistes i al 2050 seran 16 milions, el que suposa que el “rati de 
substitució generacional” caurà en els propers anys, es a dir, la primera pensió 
cobrada respecte al darrer salari cobrat actualment representa el 80%, una dada que 
molts consideren insostenible, especialment si s’eixampla la base dels pensionistes, 
com dèiem. Alguns apunten a l’objectiu de que per la generació nascuda els anys 60 
aquest rati hauria de baixar al 60-65%.    
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És evident que, des d’un punt de vista de justícia intergeneracional, no és una 
perspectiva positiva ni es preveu que fàcil, per la qual cosa, convé anar investigant 
sobre noves fórmules per assegurar la capacitat d’ingressos d’aquests futurs jubilats i 
jubilades, tenint en compte, a més, que és la generació que més anys porta 
treballant i cotitzant i que tenen un nivell d’instrucció més elevat que els jubilats/des 
d’ara el que pot fer pensar en reivindicacions consistents.  

Una de les alternatives es començar a pagar més impostos finalistes per a les 
pensions o que s’explori la promoció de vies complementàries com la hipoteca 
inversa o les assegurances per la dependència.   

Pensar que una llei com la de la Dependència va ser creada per a donar resposta a 
una realitat equivalent a tota Espanya i que ara s’ha convertit en aplicacions diferents 
per a cada Comunitat autònoma també ens porta a pensar en la necessitat de que 
s’homogeneïtzin els criteris d’actuació, les normatives i reglaments, la qualitat 
laboral, els diferents sistemes organitzatius i altres molts factors de cara a que el dret 
a l’atenció durant la etapa final de la vida, amb poca autonomia personal i una 
elevada fragilitat, sigui el més equivalent possible per a totes les persones, sota els 
principis bàsics d’equitat i dignitat.  

 
Propostes 
 
Les propostes que segueixen es situen a dos nivells: les persones grans i les seves 
condicions de vida i l’impacte positiu de l’envelliment pel progrés econòmic i social.  

Ja des de la Generalitat de Catalunya s’han proposat vuit línies estratègiques en el 
darrer pla per a les persones grans en l’àmbit de la salut (25):  

 Línia estratègica 1. Suport social i participació. Objectiu: Promoure les 
relacions socials de la gent gran, els contactes intergeneracionals i el 
voluntariat. 

 Línia estratègica 2. Entorn. Objectiu: Desenvolupar accions que millorin la 
qualitat i la seguretat dels entorns, tant interiors com exteriors. 

 Línia estratègica 3. Ocupació. Objectiu: Estimular la participació dels 
treballadors de més edat en l‘àmbit laboral, promoure la qualitat de la vida 
laboral i facilitar una bona transició a la jubilació. 

 Línia estratègica 4. Formació i aprenentatge. Objectiu: Promoure 
l‘aprenentatge permanent de totes les persones grans a través de recursos 
educatius. 

 Línia estratègica 5. Alimentació, activitat física i salut mental. Objectiu: 
Promoure l‘alimentació i l‘activitat física saludables entre la població general i 
la gent gran en particular. 
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 Línia estratègica 6. Prevenció de lesions no intencionades. Objectiu: 
Incorporar actuacions per a la prevenció de lesions no intencionades en tota la 
diversitat de programes sectorials que actuen sobre la gent gran. 

 Línia estratègica 7. Prevenció de riscos. Objectiu: Fer aflorar el fenomen dels 
maltractaments a la gent gran i desenvolupar les accions necessàries per 
prevenir-lo, per mitjà de la sensibilització, la formació i la recerca. Combatre 
els consums no saludables que, com el tabac i l‘excés d‘alcohol, incrementen 
el risc de mala salut de la gent gran.  

 Línia estratègica 8. Serveis de salut. Objectiu: Adequar el funcionament dels 
serveis de salut a les necessitats de les persones grans garantint-ne l‘accés, 
millorant-ne el grau de participació en les activitats preventives, formant els 
professionals perquè brindin una atenció més adaptada i desenvolupant els 
mecanismes que assegurin un millor ús dels medicaments. 

Des de la nostra visió professional en els àmbits social i de la salut, o com a 
representants de les persones grans, compartim plenament totes les vuit línies 
estratègiques exposades encara que, cal advertir-ho, es varen plantejar l’any 2014; 
han passat set anys i el que s’ha fet es troba encara lluny dels propòsits expressats. 
Així, per citar un exemple, que relaciona la proposta 6 amb la 8. La proposta 6 
expressava la intenció de prevenir lesions no intencionades com podrien ser les 
caigudes casuals en ocasions en el propi domicili. Doncs, cal advertir que algunes de 
les caigudes casuals són provocades pel consum de determinats fàrmacs, 
principalment, els ansiolítics (les benzodiazepines), amplament prescrits pels metges 
d’atenció primària (línia estratègica 8). A més, quan s’afirma que cal formar els 
professionals perquè brindin una atenció més adaptada a les necessitats de les 
persones grans no es té en compte que els programes formatius dels futurs 
especialistes són fonamentalment hospital-centristes i, per tant, allunyats de les 
realitats de l’atenció primària, que és la que es fa càrrec principalment de les 
persones grans des del punt de vista sanitari quan romanen a casa seva.   

D’altra banda, un bon conjunt de polítiques ha de combatre els estereotips nocius i 
no caure en la trampa de subestimar les capacitats de les persones grans en relació 
a la presa de decisions i la realització d’activitats de molts tipus, alhora que s’ha 
d’estar preparat per pensar formes variades i flexibles de tutela i delegació quan 
aquestes siguin necessàries (26)  

Finalment, a les propostes i recomanacions abans esmentades, i a partir de la 
experiència professional i de les reflexions abans detallades, es veu necessari que les 
administracions públiques apostin per:  

1. Promoure un treball interdisciplinari en el sí de la comunitat, que impliqui el 
conjunt de serveis que intervenen en l’atenció a les persones grans (Salut, Salut 
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Mental, Serveis Socials, Justícia, Cossos de Seguretat, notaries, Equips de prevenció 
dels maltractaments a les persones grans). 

2. Dissenyar un sistema d’intercanvi d’informació rellevant inter-serveis per tal de 
facilitar i agilitzar les intervencions, sobre tot aquelles que requereixen de la 
urgència.  

3. Dissenyar programes de sensibilització social i cultural, en especial èmfasi en la 
població infantil i adolescent, amb l’objectiu de promoure el respecte i el 
reconeixement del saber assolit al llarg de la vida.  

4. Disposar arreu, en cada municipi i comarca amb competències en serveis socials, 
de programes i serveis per la prevenció del maltractament i la discriminació de les 
persones grans. Programes i serveis que s’han de dotar amb equips professionals 
suficients i preparats, i que, entre altres mesures han de suposar la millora dels 
sistemes de detecció de situacions de vulnerabilitat. 

 
5. Garantir una suficiència d’ingressos i recursos a tota persona gran, amb especial 
prioritat per aquelles que es troben en situacions de pobresa o risc d’exclusió social. 

 
6. Dissenyar i aplicar Plans locals de suport al envelliment saludable en comunitats 
més inclusives, tot comptant amb la participació de les pròpies persones grans i les 
seves associacions representatives. Uns plans locals que, si més no, han d’incloure 
mesures en àmbits clau com: l’accessibilitat i la mobilitat universals, el suport a les 
situacions d’aïllament social i solitud no desitjada, l’accés a serveis i habitatges 
adequats en situacions de pèrdua d’autonomia, fragilitat o dependència, el suport a 
la participació en tota activitat comunitària 

7. Garantir un accés igual als serveis i suports de salut, socials i d’habitatge en 
aquells territoris rurals o urbans on la dotació dels mateixos resulta insuficient. 
Aquest accés ha de suposar comptar amb serveis de proximitat, en el propi municipi 
o barri, adaptats a la realitat de cada territori. Pel que fa als territoris rurals, tot 
programa o servei públic ha d’incorporar criteris de planejament com ara les 
característiques d’aïllament, dispersió i despoblació. 

8. Donar compliment i vetllar pel compliment efectiu de la Carta de Drets i Deures de 
la Gent Gran de Catalunya, vigent de forma oficial en tots els serveis i programes 
que s’adrecen a les persones grans. (27)  
 
9. Prioritzar i dotar suficientment els serveis, recursos i suports que permetin exercir 
el dret a viure de forma independent en la comunitat, en condicions saludables i de 
vida a la comunitat, com alternativa prioritària a la institucionalització. Aquest línia 
estratègica d’acció, que depèn primordialment de la Generalitat de Catalunya, ha de 
comportar, si més no:  
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a) Que tota persona gran en situació de dependència pugui escollir a on, amb 
qui i com vol viure;  
b) Dotar més i millors serveis d’atenció domiciliaria;  
c) Oferir un millor suport a les persones de l’entorn vital -familiars, cuidadors no 
professionals, etc.- de les persones grans amb dependència o necessitats 
intenses de salut i socials. Un suport que, quan es tracti de familiars que 
realitzen un suport continuat, ha de comportar mesures adients de respir, 
suport psicològic, formació i aquelles altres que siguin precises. 
d) Realitzar una profunda transformació dels serveis residencials tot incorporant 
una gama més diversa de tipus de serveis, i garantint que el parc disponible 
sigui adient als drets esmentats; 
e) Fer un eficaç i intensa integració dels serveis socials i de salut en l’atenció a 
les persones grans que ofereixen un perfil de necessitats complexes i 
continuades en ambdós àmbits d’atenció. 

 
Resumim així la importància actual de les reformes en el sector, àmpliament 
validades des del punt de vista professional i amb el suport de les estratègies 
internacionals.  
També amb la participació del sector públic, però no només i per assolir unes millors 
condicions de vida com a clau per un major progrés econòmic i social, recomanem: 

10. Fer una crida a les persones grans perquè incrementin, en la mesura del 
possible, la seva participació en les activitats de les comunitats on viuen, el seu 
compromís amb la defensa dels seus drets i una pràctica quotidiana d’envelliment 
saludable. Participar i comprometre’s amb la comunitat on es viu, per créixer en 
drets i salut considerem que és un dels principals actius de transformació que tenim 
a l’abast, i incrementar la participació en entitats associatives, amb el suport de les 
administracions públiques catalanes i estatals. 

 
11. Fomentar el cooperativisme d’habitatge entre les persones grans i impulsar 
actuacions per a garantir un habitatge saludable i accessible a totes les persones 
grans, amb especial prioritat per aquelles que es troben en situacions 
d’infrahabitatge;  

12. Invertir en innovació tecnològica per la salut, la vida autònoma i la participació, 
de les persones grans. Aquesta és una proposta que es recull i desenvolupa més al 
final del document. Garantint, entre altres mesures, el dret fonamental de  l’accés a 
internet, en condicions d’accessibilitat i usabilitat, a totes les persones  grans. 

13. Actualitzar el disseny curricular de les professions adreçades a l’atenció de les 
persones grans, i realitzar un continu de millora de competències de les professionals 
que hi treballen, sobre tot en relació a la qualitat en el tracte, el respecte dels drets i 
el suport al projecte vital de cada persona. Això alhora que es dignifiquen les 
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condicions laborals de les persones professionals que treballen en l’atenció directa de 
les persones grans. 

14. Realitzar un contínuum d’estudis d’impacte i retorn de les diverses línies 
d’actuació i serveis adreçats a les persones grans, en un marc d’avaluació on 
participin les persones grans i les seves organitzacions representatives. Aquests 
estudis han de permetre comprendre millor l’impacte que generen els serveis i 
programes públics i privats en la salut i en les diverses dimensions de la qualitat de 
vida, alhora que en els entorns vitals i comunitaris i també en relació al nivell de 
cost/benefici des del punt de vista econòmic.  

15. En una situació d’emergència climàtica en la qual s’estan dissenyant i 
desenvolupant mesures per fer-hi front i avançar cap a una recuperació verda, 
sostenible i justa, cal incloure mesures inclusives adreçades a la població més 
vulnerable. L’impacte del canvi climàtic en un context global de longevitat està 
augmentant la vulnerabilitat de les persones grans. Per exemple, són les persones 
que més pateixen els canvis radicals de temperatures (fred extrem i onades de calor) 
i també són persones que en ocasions pateixen situacions de pobresa energètica. Per 
aquest motiu,  cal incloure mesures inclusives adaptades a les necessitats de les 
persones grans en els plans, programes i accions per fer front a les conseqüències 
del Canvi Climàtic alhora que s’afavoreix la inclusió de mesures adreçades a tal 
efecte en el model de cura de llarga durada.     
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ANNEX. RECULL DE BONES PRÀCTIQUES EN RELACIÓ A LES PROPOSTES  

Quatre possibles projectes recents, a nivell de convocatòries europees, que poden 
donar una idea de què s’està treballant a altres indrets al respecte del món sènior  

• Projecte BERTAN (EFA 330/19) Disseny i implementació de serveis innovadors 
per a un envelliment actiu i saludable en comarques rurals de l'àrea 
transfronterera. El repte que aborda el projecte és l'envelliment progressiu de la 
població en entorns rurals de la zona transfronterera i la dificultat d'accés als 
serveis. BERTAN proposa una millora de l'oferta de recursos i serveis 

• Projecte APTITUDE (EFA 232/16) Actuar per a la Prevenció Transpirinenca de 
la Dependència de la gent gran. L'objectiu general és implementar a la zona 
transfronterera dels Pirineus un projecte de prevenció de la discapacitat en les 
persones grans mitjançant la creació d' una xarxa per promoure l'assistència, la 
formació, la recerca i la innovació 

• Projecte SAREA (EFA 258/16) Desenvolupament i difusió de models d'atenció 
a la infància i gent gran basats en els intercanvis transfronterers de pràctiques 
innovadores entre els professionals de Pirineus Atlàntics i Guipúscoa. El projecte 
SAREA pretén millorar els serveis d'atenció a la infància i la gent gran de 
Guipúscoa i Pirineus Atlàntics mitjançant el desenvolupament de models i 
pràctiques innovadores que potenciïn l'empoderament d'usuaris i famílies en el 
disseny 

• Projecte PYRHEQUAL (EFA 265/16) Pirineus - handicap - equitat social: tots 
actors d'un creixement inclusiu al pirineu. El projecte PYRHEQUAL té com a 
objectiu principal la creació d'una xarxa transfronterera d'innovació, dirigida a 
millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i / o dependència i 
els seus cuidadors 
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Les persones grans a Catalunya (com a la resta d’Europa) són gent activa, gent que 
té molt a dir un cop jubilada, que a Catalunya són 1.471.777 persones a desembre 
de 2020, segons dades del IDESCAT (1). 

Unes breus dades estadístiques ens ajudaran a entendre el concepte que és un  dels 
eixos principals d’aquest capítol: els serveis i productes de consum que tenen a les 
persones grans com a principals destinataris.  

A Catalunya:  

 el 33% de les persones majors de 64 anys pertanyen a alguna associació o 
entitat cívica. 
 

 el 71% de la gent gran catalana creu que la societat no aprofita prou la seva 
experiència. La societat els necessita, però potser no els valora de forma 
adequada.  

 

A nivell mundial, un recent informe de Nacions Unides sobre l’envelliment de la 
població mundial indica que, entre 2015 i 2030, es preveu que el nombre de 
persones amb 60 anys o més en el món creixi en un 56% i passi així de 901 milions 
a 1400 milions. I, si segueix la tendència, el 2050 la població mundial de persones 
grans haurà multiplicat per més de dos la mida de la de 2015, és a dir, arribarà 
gairebé a 2100 milions. 

De fet, a nivell català la població de Catalunya ha registrat un augment exponencial 
des de principis de segle, principalment i tant i com ens indica l’IDESCAT, derivat de 
la intensa migració provinent de l’estranger. En poc més d’una dècada la població va 
passar de 6,4 als 7.716.760 de 2020, i les projeccions mostren que el 2030 la 
població catalana pot superar àmpliament els 8 milions d’habitants. 

Però per altra banda, dades del IDESCAT indiquen que no només la població 
catalana augmentarà en les següents dècades, sinó que l’índex de dependència de la 
gent gran també anirà en augment. 

2013 2026 2051 2026 2051 2026 2051

Índex de dependència

amb edat de jubilació 26,5 36,0 63,1 34,3 55,9 33,1 51,7

amb edat legal de jubilació 26,4 31,2 56,0 29,7 49,5 28,7 45,9

Baix Mitjà Alt

  Font: IDESCAT, Projeccions de població  2013-2051 (2) 
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També a tenir en compte que, segons un informe de l'Organització Mundial de la 
Salut (OMS), "els estereotips negatius associats a la vellesa comencen a desaparèixer 
quan les persones grans continuen sent actives. Això és essencial per crear una 
comunitat harmoniosa i intergeneracional en la qual les persones grans puguin 
contribuir plenament en la societat". 

De fet moltes ciutats catalanes formen part de la Xarxa Mundial de Ciutats Amigues 
de la Gent Gran, projecte impulsat per la mateixa Organització Mundial de la Salut. 

Segons la web de l’Ajuntament de Tarragona (3) una de les ciutats adherides, formar 
part de la Xarxa Mundial de Ciutats Amigues de la Gent Gran significa treballar per 
crear entorns estimulants i adaptats amb l’objectiu d’augmentar la qualitat de vida, 
l’autonomia i la participació la societat de la gent gran. 

Tal i com diu, Elizabeth Gasiorowski-Denis, directora de màrqueting i editora en cap 
de la revista ISO-Focus: “Els vuitanta són els nous vint! Un canvi demogràfic està 
donant lloc a l'anomenada economia "platejada" i a una nova i poderosa classe de 
consumidors”. (4) 

En aquest apartat parlarem de consum i gent gran des de molts punts de vista i sota 
diferents paraigües. Hem de tenir present que la gent gran té un nivell de consum 
superior a la gent molt jove i això moltes vegades no es considera rellevant en els 
estudis de mercat. En les diferents àrees de vida de les persones grans han anat 
sorgint, en els darrers decennis, activitats i serveis pensats per aquest col·lectiu, amb 
una intenció de cobrir necessitats específiques i oferir productes de consum més 
adaptats.  

A l’Estudi de la Economia de la Longevitat a España, informe de setembre de 2021 
de la Oxford Academy preparada per al CENIE (5), referint-se a Espanya podem 
llegir: “Les persones majors de 50 anys gasten molt més en mitjana que els 
membres més joves de la societat. Els 18,6 milions de residents espanyols majors de 
50 anys van gastar aproximadament 334 942 milions d'euros, la qual cosa equival a 
uns 17 960 euros per persona. Els 16,4 milions de residents entre 25 i 49 anys van 
gastar en canvi una mitjana de 13 970 euros per persona, aconseguint un total d'uns 
229 700 milions d'euros; ... de fet, aproximadament el 58% de la contribució al PIB 
de la despesa realitzada pels majors de 50 anys procedeix del consum efectuat per 
les persones majors de 60 anys”. 

A Catalunya, segons dades de l’Idescat, 2020: 
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Renda mitjana neta anual per persona i unitat de consum per sexe i edat. 2020 

                          Homes                                        Dones                                    Total   

  
de 40 a 
64anys 

65 anys o 
més 

Total 
Homes 

de 40 a 
64anys 

65 anys 
o més 

Total 
Dones 

de 40 a 
64anys 

65 anys o 
més Total 

Per 
persona 

15.999 16.973 14.460 14.947 15.720 13.891 15.470 16.268 14.170 

Per 
unitat 
de 
consum 

23.323 22.364 21.273 21.977 20.075 20.487 22.647 21.077 20.872 

Segons veiem a la taula, es confirma que a partir dels 65 anys hi ha una renda més 
elevada, tant en homes com en dones, encara que, en general, la de les dones és 
mes baixa a totes les edats. En canvi, per unitat de consum, és més elevada en la 
franja de 40 a 64 anys en ambdós sexes, i es segueix mantenint la diferència 
quantitativa a favor dels homes.  

En termes totals, la renda mitjana és de 14.170 euros anyals per persona i la renda 
mitjana per unitat de consum és de 20.872 euros anyals per persona. 

Veurem tot seguit en quins conceptes, llevat de la salut i serveis socials, es 
desenvolupen les activitats de consum de la gent gran. El punts en els quals s’ha 
subdividit aquest capítol són: 

1) Temps de lleure (incloent-hi vacances i turisme). 
2) Cultura i oci a la ciutat. 
3) Enginyeria per a la vida diària. 
4) Assegurances. 
5) Activitat física i dietètica. 
6) Formació continua. 

I un setè punt essencial que tracta dels drets del consumidor com a tal i de les 
persones grans en particular.  

 

 

Les vacances són una oportunitat per trobar-nos i compartir plegats bons moments, i 
la paraula clau és “plegats”. De fet, una de les virtuts de les vacances és la 
possibilitat d’estar plegats amb la família, qüestió que ajuda a les persones grans a 
no estar soles, problema que en els últims anys ha sorgit de forma exponencial; de 
fet li hem posat nom, parlem del problema de la soledat no desitjada i això fa que 
una època tan bonica com la vellesa es transformi en la més llarga i solitària. 

Temps de lleure, vacances i turisme 



114 
 

Segons dades de l’IDESCAT, gairebé 800.000 persones viuen soles a Catalunya, de 
les quals un 42’5% té més de 65 anys. 

 

 

Però les vacances i el lleure no només és temps per la família, també és: 

 Cultura i coneixement. Afavoreix el coneixement i l’estimació pel territori i la 
cultura, el respecte al medi ambient i estimula les relacions personals. 

 Permet enfortir vincles i aflorar emocions compartides que en “època laboral” 
no resulta tant senzill. L’activitat de lleure compartit, sense presses, amb 
sortides i jocs, permet això i molt més.     

 L’activitat lúdica rica en propostes fa possible un creixement harmònic del cos, 
és a dir, millora la intel·ligència, l’afectivitat, la sociabilitat. 

 La trobada i el coneixement mutu de persones diferents contribueix a la 
interrelació cultural i a la cohesió social. 

 El lleure, sobretot, és una activitat que produeix plaer i distreu de les 
preocupacions i de l’avorriment. 

    
Segons un estudi de Montero, I del 2012 (6), en el que s’inclouen les dades de 
treballs realitzats per l’Imserso comparant països de la Unió Europea al respecte de 
l’ús del temps de lleure (7), per terme mitjà, les persones grans dels països estudiats 
inverteixen unes sis hores al dia a activitats de lleure, encara que amb força 
diferència entre homes i dones, ja que les darreres utilitzen més temps per a la cura 
de la llar i les persones, com ja hem vist reflectit en apartats anteriors.  
 
Una de les activitats més freqüents és l’audiència de la televisió i la ràdio, la lectura i 
la participació en activitats religioses. En general, els homes tendeixen més a fer 
activitats fora de la llar, mentre les dones mantenen el costum de quedar-se a casa, 
com han fet en anteriors èpoques de la vida. Estem parlant de les actuals 
generacions de persones grans; cal estar atents a les modificacions en aquestes 
tendències de consum de l’oci en aquelles generacions següents en les que s’ha 
equiparat més la distribució d’hores a fora i dins de la llar en ambdós sexes.  També 

42%
58%

Persones que viuen soles

Majors de 65 anys Menors de 65 anys
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cal constatar que, per la experiència dels centres de lleure i atenció diürna a les 
persones grans, les dones solen tenir més compromís i continuïtat en activitats de 
lleure i culturals, organitzades al voltant d’interessos diversos i activitat física.  
 
A banda del sexe, les condicions físiques de les persones, que empitjoren amb l’edat, 
son un determinant clau dels hàbits de lleure, en el sentit de que van disminuint les 
activitats fora de la llar a mida que les persones es van fent grans i tenen més 
impediments per sortir de casa.  
 
Javier Yanguas, director científic de el Programa de Gent Gran de la Fundació La 
Caixa en les jornades “Workshop on pensions and Insurance” realitzades a la 
Universitat de Barcelona el passat any 2019 (8) va afirmar que "el cicle vital de les 
persones s'ha alterat" i va destacar que és clau que cada persona al arribar a la 
jubilació "tingui clar que vol fer amb els 20 o 30 anys que té per davant". Al mateix 
temps, va recordar que també és important que la societat respongui a aquesta 
mateixa pregunta referida al paper que ha de tenir aquesta part creixent de la 
societat. 
 
Els models d’envelliment actuals associen la finalització de la vida laboral amb el retir 
i el descans, sense tenir en compte que tenen per davant un període de 20 o 30 
anys, tal i com explica el Sr. Yanguas. Aquests models han d’evolucionar 
necessàriament cap a un envelliment productiu en el que la persona manté i lidera 
un projecte de vida que implica acció, participació social i preferències.  
 
Des del sector públic l’oferta d’activitats per a les persones grans es concentra en 
dos tipus de serveis: els casals de gent gran i les activitats específiques per aquest 
col·lectiu dins els centres cívics. En funció de les característiques del poble o ciutat es 
disposen de més o menys recursos que es pugui utilitzar, encara que es una tònica 
general que els pobles petits no disposin de més d’un d’aquests centres.  
 
La Generalitat de Catalunya és qui impulsa i finança en gran part aquests recursos, 
amb la col·laboració dels ajuntaments (9) que son oberts a tothom a partir dels 60 
anys. Les activitats que es realitzen son de tipus artesanal, musical, d’acostament a 
les TIC, intercanvis culturals, visites a museus i altres proposades pels propis usuaris 
i usuàries. També disposen de serveis de menjador, perruqueria o altres que son 
d’ús habitual de les persones grans.  
 
Veiem que hi ha una oferta pública i privada a l’abast de les persones grans per 
ocupar el temps de lleure de forma constructiva i enriquidora. La oportunitat, doncs, 
de veure la finalització de la vida laboral remunerada com la finalització d’una 
activitat concreta de la persona, per donar pas a realitzar altres activitats productives 
tant per a la pròpia persona com per a la societat, facilita clarament el manteniment 
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de persona integrada socialment i al dia amb el que passa al seu voltant. Si sabem 
què passa, si participem, si no ens desconnectem, prenem decisions encertades 
alineades amb el que volem.  
 
 
 

 

La incentivació de la gent gran en la cultura no es solament un gaudi personal i que 
a la vegada manté actiu i reforça el seu desenvolupament cultural si no que també 
és molt important la seva aportació per la  recuperació de la memòria oral de 
l´historia del àmbit local i del país, mitjançant l’organització, dinamització i 
documentació de tallers amb gent gran que esdevenen donants de memòria, en 
col·laboració amb casals, entitats i equipaments de la ciutat. 

Visibilitzant i reivindicant a la gent gran, fomentant la seva formació i interacció amb 
la resta de la comunitat i la participació social i cultural de la ciutat, facilitant que a 
través dels seus coneixements i records i en interacció amb altres que puguin 
contribuir a la recuperació de la memòria oral dels seus barris i entorns de la seva 
vida. 

L’edatisme i la manca d’una cultura de l’envelliment en la nostra societat fomenta 
l’exclusió de la gent gran de la vida pública, social i cultural, la qual comporta, al seu 
torn, un empobriment de l’activitat cultural, reflexiva i creativa d’aquestes persones. 
Al mateix temps, aquesta suposa una pèrdua per al conjunt de la societat que resta 
privada de la perspectiva, experiència, coneixement, capacitats i aportacions de la 
gent gran. 

Per això és important promoure el reconeixement, les aportacions i la participació de 
la gent gran en la vida comunitària, social i cultural de la ciutat. Tot fomentant la 
seva implicació com a donants de memòria, es pot  incentivar la visibilització i fer 
valdre la gent gran, l’envelliment actiu, la seva formació a través de l’aprenentatge 
en comú i el debat intergeneracional, alhora que recuperem la memòria oral. 

Però també és important assenyalar la necessitat d’oferta cultural que pugui ser 
atractiva per a les persones grans de diferents nivells educatius i sòcio-econòmics en 
tant que s’ha demostrat que el gaudi de la cultura afecta directament a la salut 
mental i benestar de les persones. Segons una enquesta del CIS realitzada a l’efecte, 
i per a totes les edats (10): 

 

Cultura i oci a la ciutat 
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Gràfic adaptat per Observatori La Caixa, article de Nela Filimon, Departament d’ Economía, Universitat de Girona, 
2018 

 

Basant-se en els estudis de Fujiwara y MacKerron (11) les activitats que 
proporcionen més sensació de benestar i felicitat poden estar relacionades amb la 
estimulació dels sentits o en la relaxació. Les principals serien:  

 

 

Gràfic adaptat per Observatori La Caixa, article de Nela Filimon, Departament d’Economía, Universitat de Girona, 
2018 
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L’estudi conclou que aquesta sensació de felicitat derivada de participar en activitats 
culturals s’incrementa i multiplica quan es fa acompanyat/da per altre amistat o 
familiar.  La situació específica de les persones grans, amb pèrdua progressiva de 
referents de la mateixa edat i, eventualment, la disminució de capacitat física per 
moure’s amb llibertat, sumat al fet de que la baixa d’ingressos pot ser considerable, 
ens fa pensar en una davallada clara de la participació activa en activitats culturals 
per part de la majoria de les persones grans, i la necessitat, alhora, de fer un 
plantejament més inclusiu d’aquestes i actuacions orientades a facilitar l’assistència i 
gaudi, sigui mitjançant retransmissions en diferit, rebaixa dels preus, 
acompanyament amb voluntariat i altres actuacions orientades al consum d’activitats 
culturals de tot tipus.  

Tot plegat repercuteix positivament tant en la cohesió social com en les mateixes 
persones grans. També incentiva la inclusió social de les persones grans a través de 
la implicació i la participació en la vida comunitària del seu entorn i en la recuperació 
de la memòria de la ciutat, de manera que també poden contribuir en facilitar la 
connexió intergeneracional al voltant d’activitats vinculades a la història local o a la 
cultura comuna.  

Com va dir José Saramago ”s’ha de recuperar, mantenir i transmetre la memòria 
històrica, ja que es comença amb l’oblit i s’acaba amb la indiferència”.  

En l’actualitat aquesta és una de les actuacions més comunes als municipis que 
vinculen els nois i noies de educació secundària amb les persones grans del municipi, 
sigui a partir d’associacions veïnals, específiques de gent gran, els casals o altres vies 
de contacte. En general, tenen molt bona rebuda tant per part dels joves com dels 
grans i acaben plasmant-se en exposicions, xerrades o relats que es comparteixen 
amb la comunitat.  Però no només actuen en un sentit, ja que també els joves 
comencen a proporcionar informació i habilitats als grans, creant una corrent de 
cooperació mútua que va més enllà de les aules i s’interioritza com a aprenentatge 
experiencial, que fa caure barreres culturals i prejudicis.  

Aquest tipus d’activitat, sense un cost elevat i de base comunitària, és un dels 
exemples a nivell de ciutat, com ho és també, una de les idees sorgides a diversos 
llocs del món com és facilitar els camins per la ciutat adaptats a la gent gran. A l’estil 
del projecte “Camins escolars, espais amics” que es va iniciar al districte de 
l’Eixample de la ciutat de Barcelona l’any 1999, una opció per tenir-hi present és 
l’espai amic per a la gent gran, amb l’objectiu d’afavorir a les persones grans 
l’activitat física i els passejos pel barri, guanyant d’aquesta manera autonomia, 
independència i llibertat. Tenim exemples a nivell internacional, com ara la norma 
Singapur SS 599 (12) 

Però no només és una qüestió d’actitud de persones, sinó que les empreses també 
poden pensar de forma endogàmica, si així ho prefereixen, i pensar només en els 
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nous mercats que poden obrir. El millor exemple per entendre la creació d’un nou 
mercat són els bilions d’euros que va augmentar el PIB mundial com a conseqüència 
de l’entrada, en el seu moment, de les dones com a força de treball. Les possibilitats 
que dona la longevitat de la nostra societat seria un exemple equivalent. 

De fet, segons el Fòrum Econòmic Mundial (13), “les empreses, grans i petites, ja 
han començat a utilitzar en fenomen de l’envelliment com a objectiu a través del qual 
veuen els seus plans estratègics. Com a tal, l’envelliment es converteix en una 
oportunitat comercial”  que ha de tenir en compte les preferències i disponibilitat de 
les persones grans abans de llençar les propostes comercials per tal que aquestes 
siguin útils i adequades.  

Segons Idescat, la capacitat d’innovació i millora de les empreses culturals a 
Catalunya és òptima en comparació a la resta d’empreses, encara que la inversió 
segueix sent limitada. La particularitat del sector, que també s’ha vist molt afectat 
per les conseqüències de la pandèmia, aconsellaria fer una estudi específic de les 
necessitats d’adaptació dels públics a situacions concretes, com les que estem 
esmentant. 

 
Personal i despesa en R+D Interna i activitats innovadores. Empreses culturals i 
total empreses. Catalunya 2.018 
 

  Empreses culturals Total d'empreses 

Personal en R+D interna (1) 453,9 26.758,00 

Despesa en R+D interna (milers d'euros) (2) 26.444,40 2.146.070,20 

Despesa en activitats innovadores (milers d'euros) (2) 92.545,50 4.958.187,30 

% empreses amb despesa en activitats innovadores l'any de 
referència (3) 

21 17,4 

% empreses amb innovacions de producte o de processos de 
negoci en el període (4) 

23,5 22,3 

% empreses amb innovacions de producte en el període (4) 11,3 12 

% empreses amb innovacions de processos de negoci en el 
període (4) 

21 19,5 

Font: Idescat i Departament de Cultura, a partir de l'Estadística sobre activitats en R+D i de l'Enquesta sobre 
innovació a les empreses. 

Notes:  

- Els percentatges d'empreses es refereixen a empreses amb seu social a Catalunya. 

- L’any 2018 s’introdueixen canvis metodològics en l'Enquesta sobre innovació a les empreses que provoquen 
una ruptura en la sèrie temporal respecte dels resultats dels anys anteriors. 

(1) Personal en activitats d'R+D interna a Catalunya, independentment d'on estigui la seu social de l'empresa. 
Està expressat en EJC (equivalència a jornada completa). 

(2) Despesa feta a Catalunya en l'any de referència per les empreses que hi tenen activitat, independentment 
d'on s'ubiqui la seu social. 

(3) Empreses amb seu social a Catalunya que tenen despesa en activitats innovadores en l'any de referència, 
independentment d'on es faci l'activitat innovadora. 

(4) Empreses que han fet innovacions en l'any referència o en algun dels 2 anteriors. 
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Aquesta tendència innovadora podria representar, no només un millor accés a les 
persones grans dels productes culturals generals, si no també la promoció de noves 
ocupacions per a mantenir la dinàmica de consum cultural habitual i, a més, 
promoure un específic comptant amb les particularitats de la vida quan s’és gran.   

L’adaptació del sector a un fenomen creixent com és la longevitat ha de ser un 
incentiu per a millorar l’oferta, afavorir la participació activa en el seu disseny per 
part de les persones grans i també generar sinergies entre empreses culturals, 
entitats públiques i entitats de gent gran.  

Queda clar que cal seguir canviant el concepte tradicional de les persones grans com 
a consumidores. La tercera i quarta edat  ha de deixar d’estar associada a una etapa 
minvant d’activitat, coneixement o aportació. Com hem dit, es tracta d’una etapa 
d’envelliment productiu, que no ha de quedar limitat a accions de voluntariat o 
accions properes a les que podria desenvolupar un/a becari/becària. Són persones 
que ja han fet un recorregut, que ja disposen d’una vivència i/o d’una formació i la 
seva aportació no pot ser residual, si no que de saviesa i experiència, per la qual 
cosa cal respectar el lloc que la persona ocupava en la societat i no desmerèixer els 
seus mèrits i trajectòria, procurant que la seva vida post-laboral segueixi una línia 
semblant en aficions i nivell de vida el més semblant al que gaudia mentre 
treballava.  

Altres cultures no viuen l’edat com un desvalor sinó tot el contrari, l’entenen com un 
capital humà, per exemple en la cultura africana trobem frases com la de l’escriptor 
Amadou Hampate Bá que diu “Cuando un anciano se muere, una biblioteca arde”. O 
en la nostra mateixa cultura hi ha hagut èpoques en las que les persones majors 
ocupaven un lloc privilegiat com es pot veure a l’article de Carlos Trejo Maturana “El 
viejo en la historia”  (14) on fa una revisió històrica de les persones majors a llarg de 
diferents períodes de la historia en el mon occidental.  

 

 

 

D’entrada, hem de tenir present que l’envelliment no és una tema d’interès nou de fa 
dos dies, és un fet rellevant en el món privat i públic des de fa molt temps. De fet, 
tal i com hem dit abans, segons la publicació del Fòrum Econòmic Mundial (13), cal 
veure “Com la longevitat del Segle XXI pot crear mercats i impulsar el creixement 
econòmic”. Les empreses, grans i petites, han començat a tenir en compte 
l'envelliment com un punt clau dels seus plans estratègics. 

Enginyeria per la vida diària 
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Per altra banda, les tant llustrades normes ISO no podien ser menys i després 
d'examinar detingudament la situació, ISO, la Comissió Electrotècnica Internacional 
(IEC) i la Unió Internacional de Telecomunicacions (ITU) van sumar forces en una 
política d'accessibilitat comú per formalitzar el seu compromís de garantir que totes 
les normes futures contribuiran a la creació de productes, serveis i entorns que 
siguin accessibles a tothom. 

Tal i com podem llegir a la pàgina 8 de la revista ISOfocus Marzo-Abril 2017 – ISSN 
2310-7987, la revista de l’Organització Internacional de la Normalització 
(iso.org/isofocus); la resolució, publicada en 2014 coincidint amb la revisió de la Guia 
ISO / IEC 71(15), per abordar la accessibilitat a les normes, posa l'accent en punts 
clau com: 

a) la importància del disseny accessible (o universal),  
b) la participació de la gent gran i les persones amb discapacitat en el 

desenvolupament de normes per salvaguardar els seus interessos particulars i 
c) la formació dels desenvolupadors de normes per incorporar les 

característiques d'accessibilitat a les normes. 
 

Però no només les normes són importants per als empresaris i empresàries, sinó 
conèixer quins seran els productes que la generació del “baby boom”, nascuda entre 
els anys 60 i 80,  consumirà de manera exponencial en els pròxims anys.  

Hem de pensar que la tecnologia pot ser un aliat per a les persones grans i un nou 
focus d’ingrés per les empreses. Parlem de: 

1. Wearables (“tecnologia vestible”: dispositius electrònics intel·ligents 
incorporats a la vestimenta o usats corporalment com implants o accessoris 
que actuen com extensió del cos o ment de l’usuari). 

2. Cotxes autònoms. 
3. Health Tech B2C. 
4. Nous instruments de mobilitat. 
5. Teleassistència avançada i telemonitorització. 

 

La teleassistència és un dels recursos més utilitzats per les persones grans per tant 
de sentir-se segurs a casa i poder activar una alerta en cas de necessitar ajuda. A la 
ciutat de Barcelona, per exemple, el servei dona cobertura a 83.500 llars 
aproximadament amb una instal·lació de 76.311 aparells que ofereixen servei a unes 
100.000 persones (70.000 dones i 30.000 homes). Aquest servei representa un cost 
d’uns 35 milions d’euros anyals per un ajuntament com el de Barcelona. 

Sent un servei bàsic dins la cartera de serveis socials, a tot Catalunya existeix una 
cobertura diversa segons la comarca i el municipi i, a banda dels serveis públics, 
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també hi ha diversos proveïdors de teleassistència que poden ser contractats a nivell 
privat.   

Cada cop s’està especialitzant i ampliant més aquest servei, oferint atenció personal 
a domicili quan hi ha necessitat, incorporant dispositius a mida que la tecnologia va 
avançant i fent extensiva la oferta a la major part de la població de més de 65 anys.  

Per facilitar la mobilitat exterior, també s’està especialitzant la oferta d’automòbils, ja 
adaptats a les tecnologies de baix consum, i pensats per diverses limitacions en 
l’autonomia personal. Faciliten solucions per entrar i sortir des d’una cadira de rodes, 
adaptació de la conducció si hi ha problemes de visió o oïda, mecanismes de 
seguretat específics, grues, seients adaptats, rampes i accessoris adaptats dins el 
vehicle.  

Encara que és un mercat emergent, es valora com a tendència el seu ús per a noves 
generacions de persones grans més acostumades a fer servir el vehicle privat i 
realitzar sortides llargues i amb una major demanda de mobilitat adaptada.  

Quan a la tecnologia aplicada a la salut o a l’organització de la vida urbana, en 
parlarem més endavant, així com de l’accessibilitat tecnològica en general.  

L’accessibilitat a la informació, als serveis i  als recursos per part de la tercera i 
quarta edat, és imprescindible perquè la persona gran es trobi  integrada en la 
societat i amb opcions de poder fer i decidir, sentint-se capaç i sentint que no ha 
perdut el fil del ritme i formes que marca la societat. Actualment la gestió de tràmits 
tan comuns com un canvi de companyia elèctrica, un canvi de companyia telefònica 
(portabilitat), o qualsevol gestió amb l’Administració Pública, es converteix en tota 
una odissea per a la persona gran amb baix nivell d’ús de les tecnologies que 
provoca la seva desconnexió i el seu desànim. Pot començar així el declivi aliè de la 
persona, aliè perquè ella manté la capacitat i la disposició, però la societat evoluciona 
massa ràpidament i no afavoreix l’accessibilitat. 

Com que les persones grans estan associades, des d’un punt de vista edatista, a una 
etapa de declivi, tot el que no saben o poden fer, es dona per perdut i s’atribueix a la 
manca de capacitat de la persona. No es planteja que puguin ser els “camins que 
recorren” o les pròpies eines les que fallen i no han evolucionat cap a una 
accessibilitat universal. 

El consultor Pablo Foncillas desmunta el tòpic de que només les generacions més 
joves tenen accés al coneixement digital adquirit de forma natural; aquest docent i 
investigador en innovación empresarial afirma  “Los profesionales de más edad son 
mejores para tener una visión más estratégica de la tecnología”.  Els tòpics associats 
a la gent gran i les noves tecnologies és veuen molt clars en un experiment a un 
programa de TV que es va fer viral (16) i que mostra com la manca de coneixement 
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de molts joves sobre les tecnologies de fa més de 20 anys és molt elevat, fins el punt 
de no ser capaços d’esbrinar la lògica mínima amb la que funcionen, així com les 
persones grans també tenen desconeixement sobre diverses tecnologies modernes 
que no han utilitzat mai.  

 

 

 

El món de les assegurances és un món ampli i complex. A mode de resum, i tal i com 
indica l’Institut Obert de Catalunya (17), en el mercat actual hi ha una gran quantitat 
i varietat de productes d’assegurança, que s’organitzen segons els tipus de risc 
assegurable. Aquest és establert per la llei del contracte d’assegurances, que 
diferencia perfectament les assegurances per danys i les assegurances de persones. 

Però quins serien els productes asseguradors per a la tercera i la quarta edat? sense 
cap mena de dubte, les assegurances de persones.  

          

Elaboració pròpia. Font: extret de l’Institut Obert de Catalunya (https://ioc.xtec.cat/educacio/) 

Però el món assegurador per les persones grans no només consta de les 
assegurances de vida, incloses les assegurances de salut com a prioritàries, ja que, 
vulguem o no, l’única certesa sobre la nostra salut futura és que és incerta i, per 
tant, no ens ha de sorprendre que existeixin mecanismes d’assegurança d’aquest 
estil a la majoria d’economies desenvolupades. Però, reiterem, el món assegurador 
per les persones grans és molt més ampli i un sector en auge per un col·lectiu de 
persones molt més actives que fa uns anys. 

En quant a salut es refereix, potser l’assegurança més important en aquest sector, 
podem trobar una gran varietat de sistemes d’assegurança. Podem trobar 
institucions, règims reguladors i estructures de mercat molt diverses, fins i tot a 

Assegurances 
de vida

Assegurances 
d'accidents

Assegurances 
de malaltia

Assegurances 
d'assistència 

sanitària

Assegurances 
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països amb cultures i condicions econòmiques semblants. El denominador comú a tot 
arreu és garantir un mínim grau d’atenció sanitària a la població en general.  

Al nostre país existeix una opció pública envejada arreu, però les persones volen més 
serveis, tot i que la millor opció sempre és la col·laboració entre el sector públic i el 
privat en la majoria dels sistemes de benestar mundials. 

S’ha de tenir present que l'envelliment de les persones comporta per exemple un 
augment significatiu de les malalties cròniques, i per tant de la despesa sanitària, i 
aquí és on s’obren infinites possibilitats perquè l'assegurança ocupi un espai 
important en la gestió de les necessitats d'aquest col·lectiu. De fet, ja existeixen 
assegurances de salut específiques per aquest sector. 

Però com dèiem abans, no és únicament la salut on hi ha oportunitats pel món 
assegurador de la tercera i quarta edat, també són importants, per exemple: 

- Estalvi i inversió 

Aquí podem destacar les rendes vitalícies que donen un petit interès als seus 
inversors (gent gran) i, a més, tenen un tractament fiscal molt favorable. 

No tant en boga com la renta vitalícia, però depenent de les persones, igual 
d’important podem trobar l’hipoteca inversa, que pot fer que la mensualitat/pensió 
(moltes vegades molt minsa) que reben els nostres majors sigui significativament 
superior. 

- Dependència 

Aquest tipus d’assegurança encara és molt nou però té un recorregut molt ampli. 
Bàsicament cobreix una situació irreversible com pot ser un accident, una malaltia, o 
simplement la necessitat de ser atès per una tercera persona. 

Les assegurances de dependència paguen un capital en el cas que l'assegurat/da 
pateixi una invalidesa o una incapacitat per accident, una malaltia física o mental, 
etc. que el portin a necessitar ajuda per a la realització de les seves tasques 
quotidianes de cura personal. 

Però és que, a més de les cobertures bàsiques com el pagament d’un capital o d’una 
renta, també solen tenir unes cobertures genèriques de prestació de serveis com 
ara: 

a) Cost d'estada en un centre residencial, en un centre de dia o en un centre per 
a malalts terminals, segons les necessitats de l'assegurat. 

b) Reserva de plaça en el centre assistencial durant un nombre de dies. 
c) Serveis d'ajuda a domicili i cura personal. 
d) Teleassistència 
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e) Altres suports personals 
 

En realitat, és una assegurança útil per qualsevol edat i tenen una fiscalitat molt 

favorable. Segons l’Agència Tributària (18): 

“Poden reduir la base imposable les primes satisfetes a les assegurances privades 
que cobreixin exclusivament el risc de dependència severa o de gran dependència 
conforme al que disposa la Llei de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les 
Persones en Situació de Dependència. 

Igualment, les persones que tinguin amb el contribuent una relació de parentiu en 
línia directa o col·lateral fins al tercer grau inclusivament, o pel seu cònjuge, o per 
aquelles persones que tinguessin al contribuent a càrrec seu en règim de tutela o 
acolliment, poden reduir en seva base imposable les primes satisfetes a aquestes 
assegurances privades, tenint en compte el límit de reducció que preveu la Llei”. 

En relació a aquest punt, és important assenyalar que la disponibilitat econòmica de 
les persones grans, com ja hem vist en altres apartats, és molt variada i que també 
la seva jubilació ho és, en funció dels treballs realitzats i si s’ha cotitzat molt o poc.  
La combinació de les garanties públiques d’atenció a la dependència, que han de 
poder oferir una cobertura mínima a tothom, amb aquest tipus d’assegurances poden 
ser enteses des del punt de vista de la co-existència de fórmules de cures, que 
coordinin les responsabilitats de l’estat i les particulars en una oferta equitativa i de 
qualitat per a tothom.  

No obstant, tot i la diversitat de serveis actualment disponibles, la manca 
d’informació sobre l’existència d’aquests tipus de serveis a l’abast de les persones 
grans, repercuteix en un consum baix dels mateixos, tot i ser serveis molt necessaris 
pel col·lectiu i amb un gran valor preventiu que poden constituir un suport tant per a 
la persona gran, com per a la seva família.  

Normalment, quan té lloc un incident que implica la pèrdua d’autonomia -temporal o 
permanent- de la persona, és quan s’inicia la recerca d’aquests tipus de serveis, 
quasi en una carrera a contrarellotge. Avançar-se a que tingui lloc l’incident i 
comptar ja amb un serveis de suports o tenir-los identificats, redueix l’angoixa del 
moment i desequilibri personal-familiar i redueix també l’impacte en el dia a dia de la 
persona, evitant que l’esmentat incident (a vegades el primer incident que 
s’experimenta), interrompi el projecte de vida de la persona o inclús la porti a 
l’abandó.  
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L’informe mundial elaborat per la OMS 2015 sobre “El envejecimiento de la Salud” , 
ja esmentat amb anterioritat, planteja que la societat no pot basar-se en un sol 
model d’envelliment sinó que ha de permetre diversos escenaris possibles. “El 
espectro de funcionamiento físico es mucho más amplio en la vejez que en edades 
más jóvenes. Esta diversidad es una característica distintiva de la edad avanzada. 
Significa que algunas personas de 80 años tienen niveles de capacidad tanto física 
como mental similares a los de muchos jóvenes de 20 años. La política de salud 
pública debe orientarse a aumentar al máximo el número de personas que presentan 
estas trayectorias positivas de envejecimiento. Y debe servir para eliminar muchos de 
los obstáculos que impiden que las personas mayores sigan teniendo participación 
social y haciendo contribuciones.” 
 
Des de ja fa un temps, hem après de l’evidència científica que són molts els beneficis 
de l’activitat física. Avui, sabem que és un factor protector de malalties 
cardiovasculars i diabetis, que ha demostrat reduir la mortalitat, la malaltia coronària, 
la tensió arterial i l’ictus, i fins i tot algun tipus de càncer. L’activitat física està 
relacionada amb la millora d’algunes malalties mentals com el retard en l’aparició de 
la demència, el benestar emocional i psicològic i també preserva la funcionalitat de 
les persones grans alhora que redueix el risc de caigudes. 

També sabem que la inactivitat es relaciona amb un increment de la mortalitat, fins 
al punt que l’OMS (Organització Mundial de la Salut) estima que fins a 3,2 milions de 
morts a l’any, a tot el món, són atribuïbles a la inactivitat. 

L’activitat física inclou tota mena d’activitat, des de caminar fins a l’exercici 
programat o l’esport. Les recomanacions des de l’àmbit de la salut aconsellen 
caminar una hora diària a bon ritme com a mínim i preferiblement en entorns 
naturals i aire net.  No sempre és possible aquesta opció, encara que hi ha cada cop 
més tendència a habilitar espais de la ciutat, a places i zones naturals, per a fer 
exercicis adaptats, com es el cas de la iniciativa de la Diputació de Girona i de 
Tarragona amb les seves polítiques de promoció de la salut.  

També des dels centres de salut s’organitzen caminades, activitat física programada i 
derivació a esportius en els que s’organitzen activitats adreçades a les persones 
grans.  

En aquests moments, quasi tots els equipaments esportius municipals disposen d’un 
programa adaptat per a persones grans, amb preferència d’horari de matí, i amb el 
suport i orientació de monitors i monitores. S’emmarquen en diferents programes, 

Activitat física i dietètica 
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com socio-motrius (pel manteniment de la condició física), el fitnes amb major 
intensitat cardiovascular i l’aquagym, que sol ser més acceptat entre les dones.  

Un estudio del Ministerio de Cultura y Deporte aporda dades de 2019 sobre la 
despesa mitjana de les persones en activitats d’esport, segons diverses variables (19) 
indica clares diferències de gènere a tota Espanya, en despesa mitjana per llar però 
no tant en la personal.  En relació al grup d’edat, també destaca una davallada 
important a partir dels 65 anys, en que la despesa mitjana és de 59 euros mentre la 
dels joves és tres vegades superior.  

 
              Anuario estadístico de estadísticas deportivas. Ministerio de Cultura y Deporte, 2019 

 

Podem intuir que les persones grans deixen de tenir interès en l’esport o be que 
l’ombra de l’edatisme fa que el mercat de l’activitat física vagi adreçat especialment a 
la població jove, deixant de tenir en compte a les persones grans com a grans 
consumidors. No es veuen, per exemple, als reclams publicitaris de les grans cadenes 
de gimnasos, la imatge de persones grans fent exercici, així mateix, la seva oferta 
tampoc està adaptada a un/a possible consumidor/a de la tercera o quarta edat.  

En aquest mateix estudi, s’indaga sobre els hàbits en la pràctica de l’esport o activitat 
física i podem veure que hi ha una evolució positiva en tots dos sexes, grups d’edat i 
nivell d’estudis entre els anys 2010 i 2015, la qual cosa indica una tendència 
interessant cap a la generalització de la pràctica esportiva dins tots els col·lectius.  
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              Anuario estadístico de estadísticas deportivas. Ministerio de Cultura y Deporte, 2019 

 

Les diferències de gènere es segueixen manifestant clarament encara que s’escurcen 
el 2015, amb un salt important de la incorporació de les dones a l’esport.  També 
s’incrementa molt la pràctica esportiva entre els més joves que segueix sent la franja 
d’edat amb més dedicació i baixa clarament a partir dels 55 anys, encara que 
s’observa una tendència a l’alça en el  període de cinc anys estudiat que creiem que 
pot haver-se mantingut fins l’actualitat.  

Es evident que l’oferta cap a les persones grans ha anat incrementant en els darrers 
anys però potser no és encara suficient la diversitat d’actuacions dins i fora dels 
equipaments. 

Un cop més  l’estereotip  negatiu que versa sobre la gent gran i els seus interessos, 
de forma generalitzada, del que també a vegades participen les pròpies persones 
grans fruit d’una inèrcia social, disminueix les oportunitats de mantenir l’exercici físic 
com a eix d’una vida saludable.  

 

 

 

La formació continuada adreçada a la gent gran està subjecte a la normativa de la 
formació d’adults que sol organitzar-se des de les entitats locals i el sector privat. No 
existeix una oferta específica, en general, si no integrada en la oferta per a tota la 
població, a excepció de les Aules d’extensió universitària, organitzades per les 
principals universitats catalanes.  

Formació contínua 
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Hi ha un acord generalitzat en que la formació és una eina fonamental en la gestió 
del talent. En l’actualitat, es considera que l’envelliment cognitiu esperable és una 
conseqüència del declivi dels processos d’exercici de l’atenció, i dels nivells formatius 
heterogenis assolits per part de les persones grans.  Diversos treballs han assenyalat 
que és possible trobar grups de gent gran amb capacitats cognitives preservades i 
amb un rendiment comparable al dels adults joves.  
 
La formació continuada ofereix un benefici múltiple. Un dels trets més evidents en el 
deteriorament del rendiment cognitiu de les persones grans és la pèrdua de velocitat, 
és a dir, l’alentiment de les respostes. En general, amb l’edat es nota un decrement 
en el temps de reacció. La formació continuada alenteix tant la pèrdua de velocitat 
mental, com millora el temps de reacció. 

La formació en l´ús d’eines digitals en l’estimulació cognitiva i neurorehabilitació és 
una inversió que beneficia directament les capacitats cognitives. La incorporació i l’ús 
d’eines digitals, aplicacions als mòbils, tauletes digitals i plataformes online, 
permeten accedir a una sèrie d’exercicis i activitats relacionades amb les diferents 
funcions cognitives. El fet d’utilitzar un suport digital aporta un aprenentatge dinàmic 
que beneficia la memòria, la lògica i la plasticitat mental.  

També és remarcable la millora de la salut emocional a partir de l’activitat formativa, 
en tant que ajuda a la socialització i el benestar personal davant els propis avenços i 
reptes nous.  

Les persones estem en un constant procés de canvi. A través de la formació 
continuada els efectes de l’edat com a variable de diferències intergrupals serveix per 
a comprendre que les regles generals del desenvolupament i la maduració de les 
persones es compleixen en cada individu, i col·laboren a mantenir les diferències 
individuals, no les eliminen. La intel·ligència i els trets de personalitat són 
essencialment estables al llarg del cicle vital.  

Qualsevol activitat d’aprenentatge ha d’incorporar un model didàctic adaptat per 
garantir l'educació de persones grans, treballant perquè puguin interpretar els 
fenòmens i esdeveniments que ocorren al seu voltant i aplicar el seu punt de vista 
personal; però sabem que les persones no aprenem soles sinó que això té molt a 
veure amb les relacions que establim amb els altres i amb el context social, i això 
dona veritable sentit al que aprenem. D'altra banda, és possible que el més 
interessant de l'aprenentatge col·laboratiu no sigui el fet de donar o rebre ajuda per 
aprendre sinó la consciència de necessitar ajuda, de comunicar-ho i d'assumir les 
pròpies limitacions; però també la presa de consciència que les limitacions personals 
poden ser suplertes amb el suport dels altres en una constant retroalimentació. 
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L’aprenentatge en les persones grans, també, ha de seguir la mateixa premissa que 
per a la resta de la població, ha de ser útil, interessant i aplicable. No es tracta d’ 
”aprendre per aprendre” sinó de fer un aprenentatge significatiu que realment aporti 
valor per a la persona i per al seu entorn. No és una qüestió d’ocupar el temps lliure 
amb tallers repetitius de manualitats i similars, molts cops infantilitzats, sinó 
d’aprofitar el temps que ha deixat el cessament de l’activitat laboral, per a dur a 
terme una formació continua ajustada a les necessitats formatives i preferències de 
cada persona.  

Amb la jubilació, la persona es troba amb un temps d’or que pot emprar per ampliar 
el seu coneixement amb tots aquells continguts que sempre l’havien interessat però 
que, fent feina, no tenia temps d’aprendre.  

Un cop més podem veure que l’oferta formativa que es divulga per a les persones 
grans, està marcada per l’edatisme, i molt més orientada a l’ocupació que a altres 
interessos.  

Com es pot veure a aquest article de Carmen Orte i Martí X. March Cerdà titulat 
“Envelliment, educació i qualitat de vida: cap a la institucionalització de la 
gerontologia educativa” publicat a l’anuari de l’envelliment de les Illes Balears (20), la 
formació continua en la tercera i quarta edat ha d’anar en aquesta direcció  “la 
gerontologia educativa ha de reforçar la idea de l’educació com a transformació, com 
a possibilitadora de l’assoliment de l’autonomia, com a objecte i mètode d’obtenció 
de canvis, com a transformació de la vellesa —entesa com a període de declivi i 
dependència— en un període de repte i productivitat”. 

Però no només es pot parlar de formació de la gent gran des del punt de vista de la 
seva funció com alumnes, sinó també com a professors/es. Tal i com hem especificat 
en un punt previ , Pablo Foncillas desmunta el tòpic de que només les generacions 
més joves tenen accés al coneixement digital adquirit de forma natural, aquest 
docent i investigador en innovació empresarial afirma  “Los profesionales de más 
edad son mejores para tener una visión más estratégica de la tecnología”;  També 
cal assenyalar el potencial docent de les persones sènior que hagin desenvolupat una 
vida professional o acadèmica. La experiència vital sumada als coneixements 
adquirits i la capacitat de transmissió educativa fan del col·lectiu de les persones 
grans un banc de saviesa  que no pot ser ignorat socialment.  

 
Finalment, i entroncat amb allò explicat fins ara, hem de tenir present que la gent 
gran desenvolupa un paper clau en l’economia, no només per la seva experiència i 
major visió global sinó també per el seu més gran potencial d’estalvi. Les persones 
d’entre 55 i 74 anys són les que tenen un major nivell d’inversió no només en 
accions o fons d’inversió sinó també finançant altres empreses. 
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A més de parlar dels sectors de consum de forma específica en relació a la gent 
gran, es important destacar La Carta dels Drets i Deures de la Gent Gran a Catalunya 
que recull els cinc principis temàtics proposats per les Nacions Unides, descrits en els 
documents dels drets humans per a persones d’edat, i que han d’impregnar tota 
activitat econòmica des d’un punt de vista ètic. 
 
Els tres primers fan referència al vessant més individual i personificable de l’ésser 
humà. Els dos últims principis permeten assolir l’autorealització personal, basada en 
la independència, tot aportant qualitat i dignitat humana. 
 
Aquests principis són: 

 Dignitat: “Les persones grans hem de poder viure amb dignitat i seguretat i 
veure’ns lliures d’explotació i maltractaments físics i/o psíquics, així com de 
ser tractades dignament sense discriminació per causa d’edat, gènere, ètnia, 
discapacitat, situació econòmica o qualsevol altra condició.” 

 Independència: “Inclou l’accés a l’alimentació, l’aigua, l’habitatge, el vestit i 
l’atenció sanitària adequades, així com l’oportunitat de treball remunerat i 
l’accés a la capacitació i l’educació.” 

 Autorealització: “Les persones grans hem de poder desenvolupar plenament 
les oportunitats i les potencialitats a partir de l’accés als recursos educatius, 
culturals, espirituals, d’oci i temps lliure en la societat.” 

 Assistència: “Les persones grans hem de beneficiar-nos de la cura de la 
família, així com tenir accés als serveis socials, sanitaris i assistencials, i 
gaudir dels drets humans i fonamentals, quan residim tant en la llar pròpia 
com en centres d’atenció o institucions.” 

 Participació: “Les persones grans hem de participar activament en la 
formulació i en les polítiques que afecten directament el nostre benestar, des 
de la solidaritat amb altres generacions, en una societat per a tothom; aquest 
principi ha de ser entès des del dret a la lliure associació.” 

 

Drets que van més enllà del consum 

En el Codi de Consum de Catalunya, s’incorporen en la seva activitat els drets dels 
consumidors, Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya. 

Article 121-2. Drets protegits. Els drets i els interessos de les persones consumidores 
protegits per aquesta llei són els següents:  

Drets com a consumidors 
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a) El dret a la protecció de la salut i a la seguretat.  

b) El dret a la protecció dels interessos econòmics i socials.  

c) El dret a la indemnització i reparació de danys.  

d) El dret a la protecció jurídica, administrativa i tècnica.  

e) El dret a la informació, l’educació i la formació.  

f) El dret a la representació, la consulta i la participació.  

g) Els drets lingüístics 

 

És important disposar del coneixement dels nostres drets que ens apoderen com a 
consumidors/es:  

- Subministraments (telèfon, gas i electricitat)  
- Compres en establiments  
- Compres i contractes fora de l’establiment, venda telefònica o electrònica, 

venda a domicili.  
- Reclamacions 

 
El repte és articular els mecanismes per apoderar a la gent gran com a consumidors, 
conscients del desconeixement molt general dels drets de les persones 
consumidores. 

- Un telèfon de suport de consum per la gent gran? 
- Un servei específic de l´Agència Catalana del Consum destinat a la gent gran. 
- Formació continuada sobre drets dels consumidors, de forma planera, 

pedagògica i exposant casos pràctics que poden succeir. 
- App especial per la gent gran al mòbil per, sol·licitar ajut, denunciar o fer 

consultes. 
- Un espai a la web de consum especial per la gent gran. 

 

La societat actual atorga a les persones grans els mateixos drets que a la resta de la 
població? Saben les persones grans els seus drets? Hem de convertir aquestes 
preguntes en afirmacions.  

Com ja s’ha comentat al llarg del document, la decisió de la persona ha d’estar 
present en tots els aspectes de la seva vida, i la decisió s’ha de fonamentar en la 
informació. Així, saber què es pot esperar, per exemple, d’un servei o un procés 
administratiu, és bàsic per poder detectar si la persona no està rebent totes les 
condicions de qualitat associades.  
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5      5             

                                                                                       Tendències de futur i innovació  
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En aquest capítol abordarem algunes de les qüestions que han anat emergint en els 
darrers vint any al voltant de les persones grans, des del punt de vista sociològic, 
tecnològic i d’entorns de vida.  També el pacte mundial per l’assoliment d’uns 
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) aporta un marc referencial que 
implica a les persones grans no només com a subjectes amb els que comptar si no 
com a protagonistes. 

L’evolució ràpida dels avenços socials i científics ens porta a escenaris d’allargament 
de la vida i nous tractaments personalitzats, la necessitat de viure en entorns 
saludables i que permetin una vida activa, la participació de les persones grans en 
totes les activitats, serveis i productes que desprès hauran de gaudir o comprar.  En 
definitiva, ens cal una posada en escena del col·lectiu, clara i potent, que faciliti un 
major equilibri entre les generacions i una mirada de futur amb una orientació 
holística, que ens faciliti un seguit de línies de treball per donar un salt qualitatiu en 
les polítiques públiques i les estratègies vinculades al món civil i privat.   

Abordarem els següents aspectes: 

1. Les tendències demogràfiques en l’envelliment 

2. La percepció social de les persones grans 

3. Nous fenòmens socials que afecten a la gent gran 

4. Les tecnologies de la informació i la comunicació com a oportunitat 

5. Els llocs on viure:  habitatge i ciutats 

6. Estratègies dels ODS en relació a les persones grans 
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Les dades demogràfiques indiquen que des de fa uns anys la vellesa constitueix un 
col·lectiu cada vegada més gran en la societat espanyola. L’envelliment de la 
població és un fet actual que es deu a diferents factors i es pot analitzar des de 
diferents perspectives: de tipus històric, cultural, demogràfic, polític-social, biològic, 
entre d’altres, però sobretot està influït per la transició demogràfica i el descens de la 
taxa de natalitat i la mortalitat. La població de gent gran està en augment i aquest 
fet no només involucra a la població vella, sinó també a la societat, la qual s’ha de 
preparar per atendre les necessitats del col·lectiu i al mateix temps afrontar els 
canvis a nivell social i econòmic. 

Malgrat ser una bona notícia a nivell humà, es cert que tenir més persones longeves 
implica un increment dels recursos  i serveis centrat a les seves necessitats. Segons 
un estudi recent de la Fundació La Caixa (1), tornem a destacar algunes de les 
conseqüències d’aquest fenomen:  

1. Els sistemes de cures de llarga durada son duts a terme per cuidadores no 
formals (normalment les dones) quan la persona pot romandre a casa seva, o 
be professionals (socials, sanitaris i altres) per tal de facilitar que la persona 
gran pugui realitzar la major part de les activitats de la vida diària de manera 
més o menys autònoma.  Es important que es mantingui la qualitat de vida el 
major temps possible, d’acord a les preferències individuals i sota un criteri 
general de respecte i dignitat humana.  

2. El sistema de cures basats en la dedicació de les famílies està en crisi donat 
l’increment del nombre d’anys que una persona gran pot requerir dites cures i 
també la manca de disponibilitat quotidiana de les cuidadores informals, de 
forma que és imprescindible cercar un sistema sostenible, just i orientat al 
futur.    Afecta per tant a totes les polítiques públiques, com la ocupació, 
l’habitatge i la economia i no només a les polítiques socials i de salut.  

3. La pandèmia de la Covid-19 ha posat de relleu la importància d’apostar per 
models integrats d’atenció social i sanitària, com a mínim, en l’atenció a les 
persones grans amb dependència, de forma que s’optimitzin els recursos 
professionals, econòmics i també les infraestructures i serveis, amb la intenció 
d’oferir una atenció centrada en les necessitats i desitjos de la persona, més 
eficaç i més personalitzada.  Dins aquest nou model que cal estructurar 
definitivament, pren molta importància l’atenció a la llar, per ser una de les 
opcions preferides de les persones grans i per que permet el seu manteniment 

Les tendències demogràfiques de l’envelliment 
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de l’entorn habitual, amb totes les adaptacions que siguin necessàries a nivell 
d’accessibilitat, seguretat i teleassistència.  

Ja hem tractat a l’inici de l’informe les dades sociodemogràfiques relatives a la 
longevitat. A continuació es destacaran algunes dades que, sense pretendre ser 
exhaustives, ens semblem pertinents pel tema que tracta aquest capítol. Aquestes 
dades reflecteixen la gran diversitat en els processos d’envelliment (més diversitat 
familiar, en nivells educatius, socials, diferències de gènere...) 

1.Envelliment en femení.  

En el conjunt de la població de 65 anys i més, les dones a Catalunya representarien a 
1 de gener de 2021 el 57,03% d’aquesta població. Aquesta diferencia continua 
accelerant-se al llarg de tot el procés d’envelliment i arribaria fins el 76,90% en la 
franja de 95 anys i més. No obstant, aquesta llarga vida no es tradueix en moltes 
ocasions en una millor vida durant els últims anys de la dona gran. De fet dades del 
Informe de Salut de Catalunya 2019 (2) ressalten que mentre els homes viuen, en 
general, 14,1 anys en condició de mala salut, les dones grans ho farien 20,1 anys.  
 
A més, s’ha de tenir en compte un altre factor, que és com viu la dona gran els seus 
darrers anys.  Es cert que les dones viuen més anys però també que els darrers ho 
fan amb mala salut i acostumen a quedar-se vídues, i per tant estar soles, una 
mitjana de 15 anys. Durant aquest temps, la cura i atenció a la seva parella, 
especialment si es tracta d’una relació heterosexual, i als nets i netes, ocupa gran 
part de la seva vida quotidiana, amb el desgast físic i psíquic que això representa.   
 
Finalment, destacar que les dones que actualment tenen 50-60 anys han tingut unes 
condicions de vida, laborals, d’estils de vida, entre altres, molt més diverses i 
diferents de l’actual generació gran i aquest fet és important també ressaltar-ho a 
l’hora de fer les noves polítiques d’envelliment amb perspectiva de gènere. 

2.Millora en el nivell d’instrucció.  

Cada vegada més les persones que arriben a la jubilació han tingut un nivell 
d’instrucció més alt. Això no només implica una relació amb unes millors condiciones 
sociolaborals durant l’etapa adulta sinó que el fet d’haver pogut acabar els estudis 
obligatoris o inclús haver arribat a estudis superiors està vinculat a una millor salut 
mental i cerebral durant el procés d’envelliment (3). 

Al gràfic següent es pot veure l’evolució de la població de 70 i més anys en els dos 
extrems del nivell d’instrucció: l’analfabetisme i haver cursat estudis superiors. La 
mirada de gènere continua sent important en aquesta dada ja que, malgrat els gran 
avenços en l’accés de la dona a l’escolarització, en la població gran actual encara es 
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veuen diferencies socials importants. Per exemple, si seguim amb aquesta franja 
d’edat de 70 i més anys, només un 9,67% de les dones havien cursat estudis 
superiors, en front del 19,57% dels homes de la seva mateixa generació (4).  

 

Figura 1. Evolució del percentatge d’analfabetisme i haver acabat cursos superiors en la població de 70 i més 

anys (període 2014-2021; dades INE Encuesta de población activa).  

3.Diversitat en les característiques familiars.  

Fins fa poc, la població envellida a les nostres poblacions responia a una imatge 
clàssica de les configuracions familiars durant l’adultesa: població que s’havia casat i, 
per tant, l’estat civil més habitual en persones grans es el de casat o en viudetat; i 
població que havia tingut descendència. Tímidament, el perfil de persones que 
envelleixen és un mirall dels canvis en la diversitat d’opcions de vida que s’ha 
realitzat durant l’adultesa i això implica diversitat en l’estat civil de les persones grans 
(més persones divorciades, més persones que inicien noves relacions sentimentals 
sent gran) i també persones grans que o bé no van voler o no bé no van poder tenir 
fills durant l’adultesa.  

Aquest fet canvia i molt les relacions familiars i socials i les xarxes de suport a que 
pot tenir accés la persona gran en cas de necessitat. A això cal afegir el fort impacte 
que té en la població envellida el fenomen de la soledat. En aquest cas, les dades 
demogràfiques ens mostren que cada vegada hi ha més persones grans que viuen 
soles. Malgrat que aquest sol fet no ha d’implicar necessàriament un problema social 
o personal en forma de sentiment de soledat no desitjada, si la persona no té 
recursos al seu voltant per poder garantir les seves necessitats socials i personals pot 
derivar en risc d’exclusió social i d’empobriment a nivell social i de salut de la 
persona gran.  

 



140 
 

4.Migració i envelliment.  
 
En aquesta mirada a la diversitat en l’envelliment, es fa també important parlar de la 
diversitat cultural i en orígens de naixement de les properes generacions que 
arribaran a envellir en el nostre territori. Actualment les persones grans que tenen un 
origen estranger son de dos tipus:  persones migrades abans de  l’edat de jubilació, 
que han vingut a treballar i establir a Catalunya la seva família i que envelliran aquí.  
 
I les persones benestants ja jubilades, generalment d’origen europeu, i que venen al 
nostre territori per poder gaudir, a priori, d’una sèrie d’avantatges a nivell de qualitat 
de vida. La població estrangera suposa a Catalunya el 16,1% de la població total. 
D’aquesta població estrangera, només un 4,27% tenen de 65 anys i més. Sorprèn 
també la dada de que, entre la població envellida estrangera, de nou les dones 
sobrepassen als homes (representen el 55,70% de la població gran estrangera). 
 
5.Evolució de la mortalitat. 
 
Les dades sobre mortalitat son molt fiables per interpretar la qualitat de vida en 
diferents entorns i permeten una comparativa longitudinal i entre països i regions. A 
casa nostra la longevitat es va allargant amb el temps, de forma que, des del 2015, 
es pot percebre que les persones moren amb més edat cada vegada, tant homes 
com dones. 

                                             
Taxa de mortalitat. 2015-2019 

  
       Dones 2015 2016 2017 2018 2019 

 De 65 a 69 anys 5,43 5,53 5,78 5,79 5,4 
 De 70 a 74 anys 9,26 8,95 9,04 9,05 8,84 
 De 75 a 79 anys 19,23 18,22 17,59 17 16,53 
 De 80 a 84 anys 41,58 37,6 38,17 37,52 36,34 
 De 85 a 89 anys 85,7 80,08 81,49 78,26 74,89 
 De 90 a 94 anys 167,09 156,5 166,3 165,75 151,69 
 De 95 anys i més 296 274,39 294,16 295,69 275,07 
 Total 8,56 8,2 8,56 8,52 8,12 
 
 
 Homes 2015 2016 2017 2018 2019 
 De 65 a 69 anys 14,33 13,77 14,15 14,2 13,33 
 De 70 a 74 anys 21,37 20,81 20,9 21,45 20,62 
 De 75 a 79 anys 37,13 35,5 35,65 33,93 32,2 
 De 80 a 84 anys 65,32 61,78 65,36 62,91 60,81 
 De 85 a 89 anys 120,97 116,73 118,53 115,14 110,35 
 De 90 a 94 anys 212,25 209,48 207,54 209,8 199,02 
 De 95 anys i més 341,89 307,96 350,95 333,8 313,16 
 Total 8,74 8,58 8,87 8,88 8,55 
 

       Font: Idescat, Octubre 2021  
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5. Urbanització i envelliment.  
 
En darrer terme, les persones tendim, a nivell mundial, a viure en grans ciutats. Al 
2014 ja a nivell mundial, el 54% de la població vivia a zones urbanes i s’estima que 
al 2050 en sigui el 66%. Aquest fet té dues mirades: la primera la despoblació de les 
zones rurals, amb el sobreenvelliment que això porta en paral·lel, i la pèrdua de 
feines vinculades a l’agricultura i ramaderia. En segon lloc, l’adequació de les grans 
ciutats a una població cada vegada més envellida. En aquesta darrera línia es 
vinculen campanyes com la de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) sobre les 
ciutats globals amigables amb les persones grans, de les que parlarem més 
endavant.   
 
Al mon rural català es viu una despoblació que accentua el procés d’envelliment, amb 
una major presencia d’homes grans en entorns rurals si ho comparem amb les dades 
de les grans ciutats (5)  

 

                Percentatge Població grans grups d’edat i densitat àmbit territorial 

% Població 0-14 15-64 65 i més Densitat 

Catalunya 15,3 65,8 19 242,3 

Metropolità 15 66 19 2.014,30 

Comarques Gironines 16,2 65,6 18,3 137,3 

Camp de Tarragona 16,3 65,9 17,8 195,8 

Terres de l'Ebre 14,2 63,3 22,6 54,3 

Ponent 15,4 65,5 19,1 65,7 

Comarques Centrals 15,7 64,5 19,8 83,6 

Alt Pirineu i Aran 13,2 66,2 20,6 12,6 

Penedès 16,1 65,5 18,4 279,4 

Barcelona 15,1 65,9 19 743,4 

Girona 16,1 65,6 18,2 132,4 

Lleida 15,1 65,4 19,5 36 

Tarragona 15,8 65,1 19,1 129,5 

                                            Font: Idescat, Padró municipal 

 

Aquest gràfic ens confirma que l’envelliment més elevat es dona a les zones menys 
denses de Catalunya, sent el més elevat el de Terres de l’Ebre, seguit de l’Alt Pirineu 
i Aran.  En sentit contrari, Camp de Tarragona i província de Girona son els que 
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presenten una proporció de gent gran respecte la població més baix, amb densitats 
similars.  A l’àmbit metropolità i Barcelona les persones grans representen un 19% 
de la població. 

 

 

 

Els estudis i treballs que tenen en compte la imatge social de les persones grans 
comencen a sorgir a mitjans del segle passat, de la mà de professionals de la 
medicina i la psiquiatria i que  eren realitzats a persones seleccionades generalment 
a partir de les consultes (6). Dels resultats d'aquests treballs, es van extreure unes 
conclusions on sorgien els estereotips negatius cap a la vellesa, que coincidien amb 
la imatge de persones malaltes, amb situació de dependència i amb problemàtiques 
socials i econòmiques. Es podria considerar que la major part dels estereotips socials 
de la vellesa englobaven àrees com el deteriorament de la salut física i mental, la 
pèrdua de la motivació i la pèrdua dels interessos vitals .  

Però l’envelliment no és només una qüestió sanitària, és també una qüestió social. 
En aquest sentit, el propi Lehr considera que una persona és vella quan els membres 
del grup social al qual forma part la consideren com a vella. 

Així, la vellesa és una etapa vital de l’ésser humà que ha estat interpretada de forma 
variable depenent del context en el qual s’analitza. La consideració de la vellesa és 
canviant en les diferents cultures i a través del temps, però és actualment, a causa 
de l’augment de l’esperança de vida, quan aquest col·lectiu està generant una major 
visibilitat en la societat. Martínez, Polo i Carrasco (7) en el seu article “Visión histórica 
del concepto de vejez desde la edad media” porten a terme una anàlisi de la visió de 
la vellesa en el temps i en contextos canviants. Segons els autors, el rebuig a la 
vellesa es manifesta de manera diferent depenent de cada societat i cultura però 
sempre hi és present. La vellesa es veu com una etapa on apareixen canvis en les 
relacions socials, on s’experimenta una pèrdua de l’estatus (descrit per Ortega com: 
“el lloc que ocupa una persona en l’estructura social”), canvis en el rol i aspectes 
associats a l’edat i imposats per la societat. La posició de les persones grans en 
l’estructura social passa a ser secundària, ja que es perden responsabilitats familiars i 
professionals i per tant, disminueixen les oportunitats de participació i de relació.  

Cada societat és responsable de la imatge que genera de la gent gran de la seva 
població. La vellesa en si, és un estigma socialment construït, algunes vegades 
positiu i la majoria de vegades negatiu. El gerontòleg Rober Butler (8) ja l’any 1969 
va utilitza el terme “viejismo” (de l’anglès, “ageism”), que ara anomenem “Edatisme” 
per descriure el procés de discriminació cap a les persones grans pel sol fet ser velles 
i equipara aquestes actituds (protagonitzades especialment per persones joves) al 
racisme o al sexisme. Seguint aquesta línia,  Zafaronni (9) afirma: “existeix una 

La percepció social de les persones grans 
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imatge estereotipada de les persones grans que els representa com inútils i malalts, 
a la que s’afegeixen característiques summament negatives. Es parteix del supòsit de 
que el vell te una afectivitat gastada, aplanada, que es sent menys i que te una 
major dificultat de comunicació per la qual no aconsegueix comunicar-se 
especialment amb altres generacions. S’adjudica a la persona gran una incapacitat 
per adquirir noves habilitats, una menor intel·ligència, una major propensió a la 
malaltia, una menor creativitat i una absència de sexualitat”.  

Més recentment, Belando (10), després de fer l’anàlisi sobre els tòpics negatius i els 
prejudicis en torn la vellesa, considera la visió de les persones grans com un dels 
màxims problemes de la societat actual, en tres àmbits diferents:  

- En l’àmbit sociocultural: La nostra societat actual es caracteritza per canvis 
constants que afecten a la població de manera directa i la vellesa pot ser entès com 
un col·lectiu incapaç d’adaptar-se a les innovacions, construint un obstacle en el 
canvi.  

- En el pla econòmic: La percepció de que les persones d’edat avançada son 
improductives i consumeixen poc; a més, costen cars a la societat, sobretot, quan 
necessiten d’assistència sanitària un llarg període de temps.  

- En l’àmbit psicològic: La creença de que les persones grans presenten conflictes i 
incomprensions en vers altres grups d’edat, sobretot actualment, on trobem 
fàcilment quatre generacions.  

Mentre en la societat tradicional el deixar de ser útil o actiu era una conseqüència de 
la incapacitat per a treballar, en la societat moderna aquesta situació està 
determinada per una decisió burocràtica basada en estereotips moderns de 
l’envelliment que no tenen res a veure amb les capacitats reals de molts individus per 
a poder desenvolupar una activitat útil socialment. 

Per acabar aquest apartat, reproduïm una cita d’Andrew Blaikie (11):  “Si hi ha 
alguna cosa que ha estat constant al llarg dels segles ha estat la percepció de que 
solament envelleixen els altres, quan el cert és que, si no hi ha cap accident, tots 
portem un ancià en el nostre interior que solament precisa d’un temps, de poc, de 
molt poc, cada dia menys per manifestar-se” 

I els mitjans de comunicació? Com expressen la seva visió sobre les persones grans i 
la projecten a la societat? 

Podríem dir que la pandèmia de la Covid-19 ha posat a les persones grans en els 
titulars, tant en premsa com en televisió i ràdio.  De sobte es van fer visibles tantes 
persones internades en residències, quan anaven encomanant-se del virus, sense 
poder ser ateses adequadament. Tant per ser un fet dramàticament verídic, com per 
la evidencia que va assenyalar del dèficit dels sistema social d’atenció de llarga 
durada i la seva manca de connexió amb la sanitat pública, va ser efectivament 



144 
 

colpidor constatar com els nostres familiars morien sense poder ser adequadament 
atesos i, especialment, en soledat.  La indignitat que això ha representat en un país 
com Catalunya ha mostrat a tota la societat la necessitat clara que posar-hi tota la 
força necessària per a que no tornin a defallir els sistemes d’atenció a les persones 
grans. 

Tant des de la veu dels familiars com l’altaveu que han representat els mitjans de 
comunicació durant tots els mesos de pandèmia, s’ha posat de manifest la necessitat 
de respectar els drets de les persones grans com a ciutadanes, com a éssers humans 
fins el final de les seves vides i com la forma en que acaben les seves vides també és 
important. 

Una imatge compartida pels mitjans que ha generat interès a nivell social i polític i ha 
posat en relleu que l’atenció que la premsa presta a les persones grans ha estat fins 
aquest moment molt anecdòtica i quasi sempre negativa.  Des d’un paradigma 
materialista, limitar-se a parlar només d’aquells membres de la societat que aporten 
a la economia i fer que desapareguin quan ja estan jubilats/des no només és 
socialment injust, si no que denota molt poca visió estratègica, ja que es tracta d’un 
col·lectiu que representa un quart de la població i segueix tenint interessos socials.   

Pensem que ara, des d’un paradigma més humanista, els mitjans poden estar més 
atents a respectar les persones grans i parlar dels seus problemes, necessitats i 
també aspectes positius, però la urgència de la notícia de darrera hora pot 
malbaratar aquesta intenció.   

Si entrem a comentar un dels mitjans que més consumeix la gent gran, la televisió, 
en general s’estructura al voltant d’unes franges horàries determinades, amb uns 
continguts no gaire adaptats a la diversitat de persones grans. Si be es cert, que 
poden gaudir d’un programa de la mateixa forma que una persona més jove, també 
es cert que hi ha alguns temes d’interès específics que no solen ser tractats de forma 
extensa o comprensible per a tothom.  

En els mitjans de comunicació visuals com programes, anuncis, fotografies i material 
de vídeo, per exemple, veiem el que els autors Loos i Ivan (12) anomenen “edatisme 
visual”, entès com aquella pràctica social de sots representar o tergiversar 
visualment a les persones grans, especialment a les de la “quarta edat”. Se’ls hi 
assignen rols menors o perifèrics i, quan les retraten amb atributs positius resulten 
irreals, exagerats o distorsionats.  En un estudi de 2019 es va observar que només el 
15% de les imatges dels mitjans impresos mostren a persones majors de 50 anys, 
malgrat aquest grup d’edat representa un terç de la població estatunidenca (13). 

A Espanya, a nivell acadèmic i en el sector de la comunicació, pocs mitjans de 
comunicació s’han interessat en revisar la visió social que ofereixen sobre les 
persones grans. Un visió que sembla estereotipada i poc adaptada a la situació 
actual.  El professor Hugo Aznar, director de l’Observatorio de la Gobernanza, 
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transparència y RSC de la Universitat CEU Cardenal Ferrera de Valencia i la 
professora Amparo Suay Madrid, doctora en Comunicació i docent en la Universitat 
Internacional de València (VIU) va copsar la opinió i experiència de periodistes 
espanyols especialitzats en relació a la projecció social de la figura de les persones 
grans (14).  

Publicat a la revista internacional “El professional de la Información”, l’estudi va 
posar en evidència que la presència de les persones grans es normalment baixa, en 
relació amb el seu pes a la societat i no esta ben ajustada a la realitat.  El 91% dels 
periodistes consultats va considerar que els grans no són prou presents en els 
mitjans en relació amb la seva creixent posició econòmica i pes demogràfic. Per al 
85%, la seva imatge mediàtica no és ajustada a la realitat, i el 82% la veu 
pejorativa, paternalista o sensacionalista. 

Una proporció del 94% dels professionals consultats consideraren necessàries 
recomanacions ètiques per informar millor sobre persones grans. El 53,7% també va 
apostar per un mecanisme com la figura de l’'ombudsman’ o defensor del receptor, 
específic per als temes relatius als grans. 

Un altre conclusió majoritària és que una participació més activa de la gent gran en 
els mitjans pot aportar els seus punts de vista en els temes que els afecten facilitant 
així contribuir des de la comunicació social al paradigma de l’envelliment actiu. 

"En una societat on la proporció de població major continua creixent, aquesta tasca 
es converteix en un repte fonamental i inajornable", adverteixen els autors.  

Finalment, també cal destacar l’absència majoritària de persones grans al capdavant 
de programes de televisió d’interès general, i especialment en el cas de les dones 
que, amb una doble discriminació – d’edat i de gènere- veuen disminuïda la seva 
presència davant la càmera a mida que es van fent grans.  

També en aquest sentit, s’han elaborat Guies d’estil per a l’abordatge dels temes 
específics de les persones grans, realitzades per associacions de gent gran.  Per 
exemple, la Guia “Escribir sin edadisme, escribir con geroactivismo” (15), segons la 
qual una actitud passiva davant el discurs edatista es tradueix en una complicitat 
d’una mala atenció i un maltracte simbòlic cap a les persones grans”. Un altre recurs 
similar es la Guia elaborada per la Societat de Geriatria i Gerontologia adreçada als 
mitjans de comunicació (16), en la que destaca vuit conceptes clau: 

 Les persones grans son diverses 
 Les persones grans volen i tenen dret a donar la seva opinió 
 Han de poder ser font de missatges positius i realistes 
 Cal utilitzar termes adequats: no son “ vellets/es” o “avis/es”. Compte amb 

el llenguatge que mai no és neutre 
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 Actualitzar les denominacions dels serveis que utilitzen les persones grans i 
els conceptes validats a nivell del col·lectiu i també de professionals. 

 Mostrar imatges reals, objectives, diverses, positives, alegres o, al menys, 
neutres 

 Posar en evidència la economia platejada o Sènior Economy 
 Donar espai per a la pròpia paraula i la expressió de les seves 

reivindicacions 
 
 
 

 

En una societat que ha anat canviant de forma clara en els darrers anys quan a 
valors socials i familiars, ens trobem amb una progressiva desafecció en les relacions 
intergeneracionals i una separació física cada cop més freqüent. El fet que no es 
pugui mantenir la proximitat en l’habitatge de avis, pares i fills/es per la necessitat de 
desplaçament de la llar, sigui per raons econòmiques o de feina, l’adopció de pautes 
culturals disgregadores de les dinàmiques familiars o altres factors sociològics que 
serien objecte d’un anàlisi específic, han fet que les persones grans visquin –a ciutat 
o a poble- cada cop més aïllades socialment i més soles. Paradoxalment, disposen de 
més recursos que mai per fer activitats culturals i cíviques però les relacions socials 
segueixen estan ubicades en l’imaginari col·lectiu de les persones grans en la seva 
família, al menys les d’aquesta generació gran.  

No només esta augmentant el fenomen de la soledat com a percepció de sentir-se 
desconnectat dels altres, si no també altres problemàtiques més punyents que van 
aflorant amb preocupació. A mesura que les persones van fent-se grans, s’estan 
donant situacions d’exclusió o marginació respecte les decisions que els afecten, així 
com conductes d’abús dels seus familiars o cuidadors/es. És un tema que hem 
abordat en un capítol anterior, però volem remarcar aquí davant l’increment 
d’aquestes situacions en l’actualitat. 

Tot i que no hi ha dades, ja que ens trobem davant un tsunami silenciós, el mal 
tracte a les persones grans es manifesta de maneres diverses en molt casos 
complicades de detectar. Les persones grans, en algun moment de la seva vida, són 
un col·lectiu especialment desprotegit que necessita d'una normativa que reculli les 
seves necessitats i protegeixi els seus drets Els maltractaments més habituals són els 
psicològics o emocionals i els de negligència en la cura, però també hi ha els físics i 
els de caràcter jurídic i econòmic. 

Davant aquestes situacions de maltractament, complicades de combatre per què 
moltes d’elles es produeixen en l’àmbit de la llar només podem actuar d’una manera: 
divulgant i donat a conèixer l’abast del problema, fent-lo visible i apostar per una 

Nous fenòmens socials i impacte en la gent gran 
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planificació del final de vida des de un punt de vista ètic i jurídic, que si be no 
eliminarà el risc de sofrir una situació de maltractament, de bon segur el mitigarà. 
Des de la OMS ens avisen 

    Percentatge de maltractament a persones grans, segons tipus de maltractament 

  Maltractament a les persones 
grans en entorns comunitaris Maltractament a les persones grans en institucions 

Tipus de 
maltracte Notificat per persones grans 

Notificat per persones 
grans i els seus 
representants 

Notificat per 
treballadors/es 

Prevalença 
general 

15,7% No hi ha prou dades 64,2%, o dos de cada 
tres treballadores 

Maltracte 
psicològic: 11,6% 33,4% 32,5% 

Maltracte 
físic: 

2,6% 14,1% 9,3% 

Abús 
econòmic: 6,8% 13,8% No hi ha prou dades 

Desatenció: 4,2% 11,6% 12,0% 
Abús sexual: 0,9% 1,9% 0,7% 
Font: Revisions sistemàtiques OMS 

 

Veiem que els maltractaments físics i emocionals es produeixen en la intimitat de la 
llar o en les institucions d’acollida o residencials. El grau de vulnerabilitat de la 
persona, les característiques familiars i la situació econòmica afecten de manera 
directe en el risc de ser víctima de maltractes. 

Ens trobem davant un fenomen poc conegut i menysvalorat per la societat que no és 
conscient de la magnitud del problema. Detectar situacions de maltractament a les 
persones grans i per tant tractar-los és pràcticament impossible si no comptem amb 
la col·laboració de la persona afectada, que en moltes ocasions no és capaç 
d’associar la situació que viu com una situació de violenta i disculpa de manera 
continuada a la persona que abusa. 

Crear consciencia social i sobretot apoderar a les pròpies persones majors perquè 
identifiquen aquestes pràctiques i les puguin denunciar son una condició necessària 
però no suficient per a la seva eradicació. 

En relació a la negligència o desatenció en les cures, la OMS assenyala que es 
produeixen majoritària en l’àmbit institucional, segons dades proporcionades pels 
mateixos professionals (dos de cada tres treballadors/es de hospitals, residencies i 
centres sociosanitaris afirmen haver infligit mals tractes en l’últim any). 

El maltractament en les institucions també molt cops te a veure amb la qualitat de 
les cures rebudes: no deixar-los prendre part en les decisions del dia a dia, tractar-
los de forma vexatòria, immobilitzar-los o atendre’ls insuficientment de forma 
intencionada, sobremedicar-los o tractar-los de manera negligent son exemples de 
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maltractament que és produeixen més del que voldríem en les institucions dedicades 
a les cures de la gent gran (17) 

Davant aquesta situació, les estratègies son múltiples i transversals  però aquí i per 
apuntalar la visió més econòmica del problema ens centrarem en exigir una major 
professionalització dels serveis assistencials, dotar-los de més recursos i sobretot una 
aposta decidida per la formació dels professionals i avançar així en la humanització 
del tracte per evitar aquestes situacions. 

Quan al maltractament econòmic i financer, també en augment, podem dir que es 
produeix quan, bé els propis familiars o bé persones properes a les persones grans, 
els fan creure que se’ls estimen i aprecien amb l’objectiu de convèncer-los de que 
posin els seus recursos econòmics (pensió, estalvis, immobles) a disposició de la 
persona cuidadora (familiar o no) i per tant limitant el patrimoni que podria destinar 
a les seves pròpies cures. 

La pèrdua de cònjuge, processos depressius, deteriorament cognitiu, dependència 
emocional i situacions de soledat no desitjada son factors detonats per aquest tipus 
de maltractament en el que en general els homes son més vulnerables que les 
dones. Des d’un punt de vista preventiu, els programes intergeneracionals a les 
escoles i instituts serveixen per reduir les actitud socials negatives i els estereotips 
vers les persones grans. Aquests programes haurien de servir per afavorir la inclusió 
de la gent gran en la societat, disminuint la bretxa creixent que s'està produint entre 
les generacions i els referents culturals que sustenten, per tal d’evitar fractura social i 
desafecció entre col·lectius diversos de la societat. El coneixement mutu és necessari 
per afavorir la cohesió social i atorgar a les persones grans un espai en el món dels 
més joves que sigui referent cultural i emocional. 

També per abordar aquest tipus d’abús, que pot ser un dels més mediàtics, es fa 
necessari crear un marc jurídic que serveixi per emparar a les persones grans amb 
una normativa que contempli les seves necessitats i protegeixi els seus drets, 
normativa que si bé existeix es dispersa i poc coneguda per la població en general. 
Des d’entitats com Edad y Vida, per exemple, s’està treballant en solucions des de la 
necessitat de promoure de manera activa la cultura de la planificació (financera, de 
salut y final de vida) entre els ciutadans/es que permeti fer un ús eficient y 
sostenible dels propis recursos.  

Caldria esmerçar esforços en activar campanyes de divulgació que portin a generar 
una mentalitat positiva sobre la importància de pensar, planificar i decidir a llarg 
termini, integrant la planificació al llarg de tota la vida, i no de forma exclusiva quan 
entrem en l'última etapa. 

Planificar el futur és clau per abordar amb èxit l'envelliment. Durant la vida tots hem 
de prendre moltes decisions, sobre els estudis, el treball, la família, la llar, els 
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estalvis...però pocs cops es pensa en como hem de protegir-nos dels perills del futur 
tant propi com el de les persones estimades. 

La planificació del futur ha de tenir un doble objectiu: el primer ha de ser sens dubte 
personal, amb una bona planificació s’ha d’aconseguir que en un futur les coses que 
s’hagin de fer siguin d’acord als propis valors, creences i desitjos; en segon lloc 
facilitar la presa de decisions a les terceres persones que han de prendre decisions i 
que en ocasió son font de conflictes, un cop la persona gran ja no hi és. 

Jurídicament ja es disposa de diferents eines per a assegurar les voluntats al final de 
la vida, però no està massa desenvolupat l’ús de totes per part de la població 
general:  

 

 TESTAMENT VITAL 
 
És el document que recull els valors personals propis i indicacions de quins 
tractaments mèdics es volen rebre quan no es pugui expressar la pròpia 
voluntat (Situacions clíniques complexes, tractaments a rebre, cures 
pal·liatives). Amb aquest document es pot designar quina persona o persones 
poden prendre decisions mèdiques en nom propi. També es poden deixar 
escrits altres aspectes com donació d’òrgans i aspectes relatius al funeral i 
enterrament. 

Aquest document es bo per a la persona que l’emet ja que permet decidir fins 
a l’últim moment com vol ser tractat i perquè l’atenció mèdica que es rep 
estigui en consonància als propis valors i forma d’entendre el mon.  

El testament vital també es positiu per els familiars, ja que facilitarà la presa 
de decisions als éssers estimats en moments complicats i serveis per evitar 
conflictes en aquells moments. 

El testament vital es pot fer de manera gratuïta en els centres de salut o en el 
notari.  

 PODER PREVENTIU 
 
És un document notarial a través del qual es pot designar a una persona per 
que ens representi i defensi els interessos propis en el cas de que es perdi la 
capacitat de manifestar la pròpia voluntat. 

Poders per vendre o llogar un immoble, per poder accedir als estalvis i pagar 
les cures que es precisen. Els poders poden ser variables en grau: totals o 
específics i per suposat i també es pot delimitar l’àmbit temporal en el que 
començaran a tenir vigència (en el moment que es produeixi un determinat 
nivell d’incapacitat) 
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Amb els poders preventius la persona s’assegura de que el tutor/a o 
apoderat/da sigui la persona que la persona gran ha decidit i no un jutge o 
familiar que es consideri no adient, però el més important és, pot ser, que 
permet disposar del propi patrimoni d’una manera ràpida sense generar 
tensions econòmiques als familiars. A més s’eviten processos costosos 
d’incapacitació, complexos legal i familiarment. 

 

 TESTAMENT 
 
En el testament es recull el propi desig de com es vol transmetre el patrimoni i 
no caldrà sotmetre’s al regulat al Codi Civil. 

Es important fer un bon testament que tingui per objectiu fer arribar a qui es 
vol i com es vol bens concrets. Si es vol assegurar que el patrimoni propi arribi 
als hereus/ves decidits, cal assegurar-se que aquests tindran la liquiditat 
suficient per fer front als impostos vinculats a l’acceptació de l’herència. Una 
figura important per a protegir els patrimonis son els llegats. Els llegats no 
formen part de la massa hereditària i si es constitueixen en forma, per 
exemple,  de pòlisses d’assegurança permeten facilitar la transmissió del 
patrimoni als hereus, ja que el capital assegurat no entra en la massa 
hereditària i per tant permet designar beneficiaris (respectant la legítima) i 
oferir liquiditat als hereus beneficiaris per a fer front al pagament dels 
impostos. 

 

Estem assistint en les darreres dècades a un fenomen socialment nou en relació als 
testaments que porta als pares que se senten abandonats o no ben atesos a 
desheretar els seus fills i filles.  La “legítima”, que a Catalunya és del 25% ja ha estat 
suspesa en altres països, i al nostre país pot estar en qüestió si no existeix una 
definició clara de les situacions per les que les persones hereves segueixen tenint un 
dret. Dues sentències del Tribunal Suprem, al 2014 i 2018, varen crear precedents 
en les causes per a desheretar al equiparar maltractament físic al psicològic, entre el 
que es troba la manca d’atenció i suport personal, desentendre’s de les necessitats 
de la persona gran o que no es faciliti el contacte amb els nets i netes, per exemple.  
Segons el Col·legi Notarial de Catalunya, no ha deixat de créixer aquesta tendència 
de privar els fills/es de la legítima, per males relacions o manca d’elles, agreujat 
especialment durant el període de la Covid-19.  Es concreta amb la inclusió d’una 
clàusula en el Testament que manifesta que s’exclou de la herència als hereters 
forçats si en el moment d’obrir el testament s’hagi suprimit de la llei de successions 
la obligació legal a una cosa que hauria de néixer de l’afecte.  
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Amb aquest tema de fons, de natura més ètica o filosòfica que pròpiament legal, 
s’està posant en evidència la transformació de rols socials i familiars i la necessària 
actualització de les lleis per ajustar-se a realitats més diverses que anys enrere.  

 

 
 

 

L’ús d’Internet i altres eines digitals s’ha generalitzat i abasta tots els aspectes de les 
nostres vides. La digitalització és un procés global, i la pandèmia l’ha accelerat com 
diu Amankwah-Amoah (1).  La revolució digital, que s’inicià el darrer quart del segle 
XX, s’ha fet més evident en els darrers vint anys. Els canvis els trobem en l’àmbit 
laboral i organitzatiu, cultural i d’aprenentatge, de democratització de la comunicació 
i la informació. De fet, la vida quotidiana es transforma quan adoptem el correu 
electrònic o WhatsApp, per exemple. Estem parlant de les compres online, els 
pagaments a través d’apps i la banca online. També dels assistents de veu com Alexa 
i el control remot de la llar. De les xarxes socials online (Facebook o Twitch), la 
cultura digital, l’educació (els cursos massius en línia i oberts, o MOOC (2) i 
l’entreteniment online (des de jocs com Candy Crush a plataformes com HBO o 
Spotify). Finalment, també hi ha d’administració electrònica, inclòs l’accés a 
determinats serveis de salut pública, la liquidació d’impostos i la participació 
democràtica.  

Les societats (ja) no poden prescindir de les tecnologies digitals. Fugint de posicions 
tecno-deterministes, resulta rellevant conèixer com les múltiples dimensions de la 
digitalització i les transformacions que aquesta comporta afecten positiva i 
negativament la societat.  Cal tenir en compte que algunes condicions prèvies 
d’aprenentatge i familiarització amb els codis i els llenguatges poden ser un obstacle 
per a determinades persones, en funció de variables més enllà de la edat.  Però si 
poden donar-se aquetes processos “d’exclusió tecnologica” en moltes persones grans 
actuals, que varen ser educades amb altres sistemes d’aprenentatge.  La anomenada 
“escletxa digital” obeeix a les dificultats per accedit, utilitzar o aprofitar Internet i els 
serveis online, però també per fer ús d’aplicacions, programes específics o a la 
confiança general en els sistemes de comunicació i xarxes socials.  Podem pensar 
que aquest és un nou determinant de la desigualtat entre persones?  Efectivament 
ho és en aquells col·lectius que poden veure disminuïdes les seves oportunitats en 
estudis, feina, mobilitat, integració social, etc.  Però, i les persones grans? 

Segons el “Estudio de la economia de la longevidad en España” de setembre de 2021 
(3), realitzat per la Universitat de Salamanca i Oxford Economics, “els  espanyols de 
major edat estan menys digitalitzats en relació amb l'adopció 

Les tecnologies com a oportunitat 
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de les TIC, l'ús d'internet i les compres en línia. No obstant això , s'observa una 
progressió evident en aquest camp” . Es detecta que les persones grans utilitzen 
internet per diferents finalitats, com per exemple: 
 

- Comunicació. 
- Informació. 
- Entreteniment. 
- Aprenentatge. 
- Salut. 
- Compra. 

 
I que, tot i que “l'ús predominant d'internet és per a fins pràctics, l'entreteniment 
com a motivació per a usar internet té més pes entre els majors de 60 anys” 
 
En tant que període vital, la vellesa és heterogènia. També ho és la relació que tenen 
les persones grans amb les eines i els entorns digitals, ja sigui per diferència 
d’interessos o per la diversitat de les trajectòries vitals. L’entorn laboral, per exemple, 
pot obligar en diferent mesura a l’adopció d’Internet; i aquesta experiència 
condicionarà tant els interessos com les competències digitals un cop arriba la 
jubilació. El nivell d’estudis és, també, un factor rellevant a l’hora de facilitar la 
comprensió de tasques digitals noves o realitats no analògiques.  

Hi ha un element crític rellevant que és la capacitat d’incorporar codis de 
funcionament que no són “naturals” pel cervell humà, com en el cas de la percepció 
del fons i forma, la jerarquia dels colors, el nombre d’elements a visualitzar d’un sol 
cop, el sistema de lectura en vertical o el temps d’atenció davant una informació 
donada per una pantalla que no es pot manipular com la pàgina d’un llibre. Són 
competències que cal adquirir, i se sol assumir (de forma no sempre correcta) que és 
més difícil fer-ho quant més grans som. Si bé un major nivell educatiu es considera 
clau per adquirir noves competències, aquesta facilitat també la pot donar el fet que 
les persones més qualificades tendeixen a estar més exposades a les tecnologies 
digitals en l’entorn laboral. A més, a major nivell d’estudis es dona major nivell de 
renda i, per tant, més assequible resulta accedir als productes i serveis digitals. Així 
doncs, hi ha persones que han tingut més possibilitats d’adquirir competències 
digitals abans d’arribar a la jubilació que d’altres.   

Ara bé, el món digital no està pensat per les persones grans, el que provoca 
edatisme digital (4) (5). En aquest sentit, resulta rellevant fer extensiu el disseny 
universal als productes i serveis digitals tot tenint en compte les característiques, els 
interessos i les necessitats concretes del major nombre de persones possibles (6) 
entre les quals les persones grans. Si bé ja hi ha propostes que poden beneficiar les 
empreses del sector (7), el cert és que aquestes pràctiques encara han de 
generalitzar-se. 
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Les condicions prèvies d’aprenentatge i la familiarització amb els codis i els 
llenguatges propis de cada entorn digital condicionen la forma com les persones 
(grans o joves) s’hi apropen. Els serveis i espais digitals que ens envolten canvien de 
forma accelerada ja que les innovacions són constants. En aquest context de canvi 
continuat hi ha segments de població que queden enrere. Afectats per desigualtats 
de caire sòcio-demogràfic i econòmic, afronten més impediments per aprofitar les 
oportunitats que garanteixen un desenvolupament vital adequat. Les estadístiques 
mostren que la població més gran és la més afectada per la desigualtat digital. És un 
problema comú a la Unió Europea, tot i que és més greu als països de la 
mediterrània (8)  

El terme bretxa digital, o fractura digital, fa referència a la diferència existent entre 
els grups de població que tenen accés ple a les tecnologies de la informació i la 
comunicació i els que no el tenen. Originalment el concepte només feia referència a 
la manca d’accés a Internet. S’ha fet evident que hi ha altres dimensions rellevants 
de la desigualtat digital. Així, ara inclou les dificultats per accedir regularment a 
Internet i aprofitar el potencial digital disponible de forma efectiva. També pot 
referir-se a la manca de capacitats per emprar aplicacions o programes específics, o 
la manca de competències per determinar si una informació és veraç o enganyosa, o 
si un entorn és segur (per evitar, per exemple, un possible frau en una compra 
online). A la Unió Europea, els segments de població gran són els que 
comparativament pateixen més l’exclusió digital i per això afirmem que la bretxa 
digital per edat és un problema greu que necessita atenció urgent.  

L’edat, però, no és l’única dimensió que s’associa a la bretxa digital. L’edat, 
juntament amb el nivell de renda i el nivell educatiu són les tres dimensions clau 
relacionades amb l’exclusió digital (9). A més, en el cas de les persones grans, la 
desigualtat de gènere està més accentuada entre les persones grans que entre la 
població en general ja que les dones que ara son grans han tingut comparativament 
menys accés a l’educació i al mercat laboral i, per tant, menys oportunitats i 
incentius per accedir al món digital. Finalment, i la fractura digital entre l’àmbit urbà i 
rural també s’accentua en el cas de les persones grans (10). 

Necessitem conèixer millor la digitalització en l’entorn e les persones 
grans... 

Les estadístiques sobre usos de tecnologies de la informació i la comunicació són un 
instrument necessari per entendre la transformació digital. Són clau per definir 
polítiques públiques, i els agents privats les utilitzen per prendre decisions sobre a 
quins mercats dirigir-se o com dissenyar -o redissenyar- els seus productes i serveis. 
Malauradament, quan es tracta de la gent gran, no disposem de la mateixa 
informació que per a la resta de la població. Les estadístiques oficials a la Unió 
Europea recullen dades fins als 74 anys, de manera que l’única cohort de persones 
grans és la del segment 65-74 anys. El mateix passa amb nombrosos estudis de 
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mercat, de comportament del consumidor/a o en estudis acadèmics sobre interacció 
persona-màquina. Les persones de més edat simplement no s’analitzen.2  Excloure 
les persones de 75 anys o més significa ignorar el 9,5% de la població de Catalunya 
(11), un percentatge que augmentarà fins al 12,3% el 2035, és a dir en menys de 15 
anys (12). 

Una interessant excepció en l’àmbit català és l’estudi sobre la Bretxa Digital de 
l’Ajuntament de Barcelona (13). L’enquesta analitza la població de 16 anys o més i 
no imposa cap límit superior en l’edat. Pel que fa a les persones grans, distingeix 
entre majors i menors de 75 anys. S’observa una tendència ja coneguda: a més edat 
menys accés a Internet; i entre les persones usuàries, la intensitat d’ús disminueix 
amb l’edat igual que ho fa la diversitat d’usos.  

Una possible lectura associaria aquests resultats únicament a la bretxa digital. Ara 
bé, altres estudis empírics permeten una interpretació més precisa. Actualment és 
habitual analitzar les activitats digitals fent servir eines de tracking, o seguiment, de 
l’activitat dels dispositius connectats a Internet. La combinació d’aquestes dades amb 
informació proporcionada pels propis usuaris i usuàries dels dispositius indiquen 
que:3  

(a) Els usos són diferents en funció de l’edat, perquè els interessos vitals i les 
circumstàncies personals canvien al llarg de la vida (14);  
 

(b) Efectivament, la intensitat i la diversitat d’usos disminueix entre les persones 
més grans; però  
 

(c) Aquesta disminució no està necessàriament associada a la desigualtat digital. 
Les persones grans seleccionen quins serveis digitals els resulten rellevants i 
quins no, i es fa evident que la rellevància d’Internet no depèn únicament de 
la intensitat d’ús.  
 

Així doncs, els estudis empírics que efectivament inclouen diferents cohorts de 
persones grans proporcionen informació rellevant i matisada sobre les pràctiques 
digitals durant la vellesa, tot confirmant que cada generació empra Internet “a la 
seva manera” (15). 

Per poder superar la bretxa digital per edat cal conèixer i entendre les pràctiques 
digitals de tota la població gran (no només de les cohorts més joves), els motius de 
la manca d’ús, les percepcions al respecte i les competències digitals. Només 
d’aquesta manera es podran definir accions concretes suficientment útils.  
                                                           
2.L’edadisme en el disseny d’experiments no és un problema exclusiu d’aquest àmbit, tal i com fa fer palès la 
vacuna Astra-Zeneca contra la COVID-19, on l’exclusió de segments de població més grans està comportant 
nombroses polèmiques i inseguretats durant l’any 2021.  
3 Exemples d’aquests estudis inclouen l’anàlisi dels telèfons intel·ligents (16) i dels rellotges intel·ligents (17) en 
diferents grups d’edat. 
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... i entendre millor com es produeix l’aprenentatge digital 

En un món (digital) canviant la necessitat d’actualitzar coneixements és constant. Les 
plataformes i les interfícies, tant les físiques com les digitals, desapareixen o es 
transformen de forma més o menys radical.  

En aquest context és necessari entendre de quina manera aprenen les persones 
grans per tal de fer dissenys acurats que siguin efectius. Cal conèixer quins entorns i 
quines comunitats, formals i informals, ajuden a adquirir i compartir competències 
digitals que garanteixen un ús digital autònom –en particular fora de l’àmbit laboral. 
Així, hi ha estudis que mostren la rellevància de les relacions intergeneracionals per 
transmetre aquests coneixements (18) (19) (20). La família pot ajudar però també 
pot limitar (21).  

També s’observa que els grups de WhatsApp s’han convertit en espais digitals on les 
persones grans desenvolupen els seus interessos amb els seus iguals i, de manera 
informal, comparteixen coneixements (22). En un àmbit més formal, els cursos 
d’informàtica adreçats a persones grans i liderats per persones grans han demostrat 
ser molt útils perquè el professorat entén millor les necessitats i les expectatives de 
l’alumnat (23).  

També des del punt de vista de l’atenció a les persones grans en els àmbits de salut i 
serveis socials, les tecnologies estan oferint solucions innovadores que es basen en 
les necessitats específiques de les persones, però també de la connexió entre 
professionals i els pacients, la telemedicina i altres aplicacions avançades en 
medicina i genètica.  

Les possibilitats de desenvolupament futur son immenses, un cop es superin alguns 
estereotips des de les professions sanitàries o per part dels propis usuaris/es.  Si bé 
es cert que l’atenció directa i presencial no es pot substituir, ja hem comentat abans 
el repte que significa la cobertura universal i adaptada en una societat cada cop més 
envellida.  

La telemedicina permet la connexió entre professionals, sense desplaçament, per a 
una millor atenció personalitzada al pacient i, a més, actua com a promotora de 
xarxes de coneixement i suport mutu entre professionals. L’aplicació de la tecnologia 
a instruments quotidians, alhora, facilita a les persones la permanència a la seva llar, 
amb una monitorització per part dels professionals que facilita el seu seguiment i 
control, un aspecte de l’atenció sanitària que s’ha vist impulsat per la pandèmia al 
haver-se de disminuir les visites presencials per seguretat del pacient.  Un fet que ha 
esdevingut clau per que els professionals poguessin arribar a tothom i que ha de 
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mantenir-se per aquelles patologies cròniques que requereixen un seguiment, com es 
el cas del control de la tensió arterial, la diabetis, i alguns trastorns mentals lleus.  

La llar es converteix així en un espai de cures que ha d’adaptar-se a les necessitats 
de cada persona i que ha de comptar, tant amb el recolzament de suports 
tecnològics adequats, com amb el suport de recursos sociosanitaris, convertint el 
servei de teleassistència en un element clau, no sols d’atenció i de companyia, sinó 
que també de comunicació i coordinació de la persona major amb la xarxa de 
recursos socials, sanitaris i d’emergència de la seva comunitat. De fet, la coordinació 
necessària entre serveis socials i sanitaris es pot articular de manera eficaç a través 
de diversos mitjans: teleassistència, telemonitorització, telemedicina... 

L’adaptació de la llar per a la prevenció de caigudes o detecció d’aquestes, amb 
sensors específics, de control de la qualitat de l’aire o existència de fum, tablets per a 
programes d’entrenament cognitiu, connexió social o seguiment de pautes de 
tractament... tots son elements a desenvolupar i estendre, a mida de les capacitats 
de les persones i evitant una nova barrera de desigualtat en el seu accés.  

Finalment, la importància de la intel·ligència artificial pot ajudar molt a la integració 
de serveis socials i sanitaris i els seus sistemes d’informació i comunicació, 
homogeneïtzant els llenguatges i criteris d’atenció a les persones, oferint una 
informació cartera i ràpida en cas d’urgència i permetent un anàlisi de la informació 
que serveixi per a generar coneixement sobre la pràctica i crear les bases així per a 
recerca assistencial, de gestió i processos.  
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Es indubtable que l’entorn en el que vivim és rellevant per a la nostra qualitat de 
vida. Des d’organismes internacionals s’ha treballat molt per a l’anàlisi i propostes de 
millora de les condicions físiques i estructurals de les ciutats i altres entorns urbans 
que facilitin la vida de les persones tenint en compte la seva diversitat funcional.   No 
només des del punt de vista de l’accessibilitat física, que ha desenvolupat manuals 
extensos per part d’arquitectes, urbanistes i especialistes en domòtica i enginyeria, si 
no també en el camp de la senyalística i el disseny del mobiliari urbà, el transport 
públic o els equipaments socials i esportius. 

Un gran treball d’aproximació del món físic a les necessitats diverses de les persones 
arreu del món. La Organització Mundial de la Salut també s’ha fet ressò d’aquestes 
iniciatives, de les que podem destacar dues:  les ciutats amigables amb les persones 
grans i les ciutats saludables. 

En el primer cas, la clara orientació cap a les persones grans ha posat en evidència el 
disseny urbanístic estàndard pensat des d’un home amb bon estat de salut i 
mobilitat. Res estrany, tenint en compte qui ha estat protagonista del urbanisme a 
les ciutats; però aquest fenomen no es limita a la forma urbana i els seus elements, 
si no a altres productes i serveis que, en les darreres dècades, han estat modificats 
progressivament per arribar al que s’ha vingut a anomenar “Disseny per a tothom”. 
Com defineix la Design for all Foundation (1) 

“El Disseny per a Tothom (Design for All) és la intervenció sobre els entorns, 
productes i serveis amb la finalitat de que tothom, incloses les generacions futures, 
independentment de l'edat, el gènere, les capacitats o el bagatge cultural, puguin 
gaudir participant en la construcció de la nostra societat en igualtat de condicions. 

Com els éssers humans som diversos i totes les persones tenim el desig, la necessitat 
i el dret de ser independents, d'escollir el nostre mode de vida i de viure-la sense que 
les barreres de l'entorn i socials ens ho impedeixin, és necessari posar en practica el 
Disseny per a Tothom en tots els àmbits per a aconseguir-ho” 

Els criteris recomanats en relació a qualsevol producte o servei son comuns: 

 Respectuós: Ha de respectar la diversitat de tots els usuaris, de manera que 
cap persona se senti marginada. 

 Segur: Ha d'evitar situacions de risc per als usuaris, per tant, tots els elements 
que formen part d'un entorn han d'estar dissenyats sota la perspectiva de la 
seguretat. 

Els llocs on viure:  habitatge i ciutat 
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 Saludable: No ha de constituir cap risc per a la salut ni ocasionar 
inconvenients a aquelles persones que pateixen alguna malaltia o al·lèrgia. 

 Funcional: S'ha de dissenyar de manera que la funció per a la qual ha estat 
creat la pugui dur a terme tothom, sense cap problema o dificultat. 

 Comprensible: Qualsevol usuari ha de poder orientar-se sense dificultat dins 
d'un determinat espai, per a això és imprescindible: 

o Informació clara: utilitzar icones habituals en els diferents països i 
evitar la utilització de paraules o abreviatures de l'idioma local. 

o Distribució espacial: Ha de ser coherent, funcional i no segregadora o 
excloent. 

 Sostenible: Ha de garantir que no es malbaraten els recursos naturals i que 
les generacions futures tindran les mateixes oportunitats que nosaltres de 
preservar el nostre planeta. 

 Assequible: Que tothom tingui l'oportunitat de gaudir-ne. 
 Atractiu: S'ha de procurar un resultat emocional i socialment acceptable, però 

tenint sempre present els 7 punts anteriors. 

Uns criteris que poden ser aplicats al disseny dels carrers, voreres, arbrat, zones 
verdes,  mobiliari urbà, comerços, equipaments públics i, evidentment, l’habitatge.  
Ja hem esmentat abans la importància del disseny en els productes tecnològics, però 
la dimensió global, com es pot veure, és immensa i val a dir que no només beneficia 
a les persones grans que tinguin algun problema de mobilitat, orientació espacial o 
comunicació, si no a la gran majoria dels habitants d’una ciutat.  

 

Ciutats amigues de les persones grans 

Aquest és un dels programes de la OMS que s’ha orientat al col·lectiu de gent gran; 
també ho ha fet amb els infants amb les Ciutats amigues dels Infants, amb els seus 
drets específics com a eix vertebrador, i les Ciutats Saludables, que comentarem més 
tard.  

Amb una intencionalitat integradora, el plantejament que es fa des d’aquesta 
iniciativa al 2010 es fonamenta en centrar l’agent de governança en una ciutat o 
poble i, des de les diferents dimensions que engloba la vida quotidiana i la 
proximitat, elaborar propostes de millora que vinguin a beneficiar a les persones 
grans de la ciutat.  La Xarxa de Ciutats amigues de la gent gran està formada per 
totes les ciutats del món adscrites a la iniciativa i s’emmarca en la estratègia de la 
OMS per a la dècada de l’Envelliment saludable (2) dins la lògica de l’Agenda 2030 i 
els Objectius de Desenvolupament Sostenible, que desenvoluparem al final d’aquest 
apartat.  

Quins son els eixos d’actuació que desenvolupa una ciutat vinculada a aquest 
moviment?  
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Aquestes vuit àrees diferenciades podent tenir molts vincles entre elles i 
desenvolupar sinèrgies a nivell local, però solen ser àmbits de treball i política local 
ben diferenciats. El transport, l’habitatge i els espais oberts poden ser gestionats des 
de regidories que entomen les responsabilitats de l’acció territorial, mentre la inclusió 
social, els serveis socials i de salut o la participació activa solen ser liderats per 
regidores d’atenció a les persones. En tot cas, l’adhesió a la campanya de la OMS és 
global en relació a cada ciutat i el seu responsable màxim de dur-la a terme és 
l’alcalde o alcaldessa.  

Els ajuntaments interessats en adherir-se a la Xarxa es comprometen a promoure la 
participació de les persones grans durant tot el procés d’implementació, que consta 
de quatre fases: 

- Fase 1: Diagnòstic inicial de les condicions d’”amigabilitat” del municipi i 
elaboració del Pla d’Acció, comptant amb les propostes de les persones grans. 
Inclouen indicadors de seguiment i avaluació.  

- Fase 2: Execució i seguiment del Pla d’Acció.  
- Fase 3: Avaluació de l’impacte de les mesures i actuacions del Pla d’Acció.  
- Fase 4: Elaboració de noves propostes d’actuació en el marc d’un procés de 

millora.   
 

Actualment a Espanya hi ha 211 municipis amics de les persones grans, 25 a 
Catalunya. 

La importància d’un programa com aquest és cabdal per oferir a tota la ciutadania 
major de 65 anys un entorn amigable. Les ciutats son l’epicentre del canvi 
demogràfic:  la dotació de serveis i les condicions d’accés als habitatges estan 
generant un canvi de perfil sociodemogràfic a les ciutats que poden aplegar un 
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percentatge major de persones grans. La seva doble condició de ciutadans i de 
consumidors ens acosta a la rellevància de la participació activa d’aquest col·lectiu en 
les polítiques locals, així com també la seva potencialitat com a agents actius de les 
transformacions urbanes.  

Ciutats saludables 

Com a antecedents a la estratègia Ciutats Saludables de la OMS el 1986, val la pena 
recordar que va sorgir com a resultat de la inquietud generada, entre altres textos, 
per l'informe titulat: Una nova perspectiva sobre la salut dels canadencs, que el 1974 
va publicar el ministre de Salut i Benestar Social de Canadà, Marc Lalonde. En aquest 
informe, es van qüestionar les polítiques de salut en aquest país que promovien 
orientar els recursos cap als serveis d'atenció a les malalties, i no a resoldre les 
causes que generaven la prevalença de malalties cròniques no transmissibles. Aquest 
document, conegut com l'Informe Lalonde, va tenir gran impacte internacional a 
l'exposar un plantejament més ampli de la salut pública i un enfocament enèrgic, 
orientat als aspectes preventius, amb accions de promoció de la salut. 

El 1984, al Congrés denominat "Toronto Saludable, Més enllà dels Serveis de Cures 
de Salut ", realitzat a Toronto, Canadà, s'exposa que els temes de salut han de ser 
estudiats i tractats amb un enfocament integral. A la Conferència Internacional de 
Promoció de la Salut portada a terme a Ottawa, Canadà, el 1986, s'emet 
l'anomenada Carta d'Ottawa per a la Promoció de la Salut, 5 dirigida a la consecució 
de l'objectiu "Salut per a tothom l'any 2000". 

La carta defineix la promoció de la salut, a partir de donar poder a les persones per 
mitjà del coneixement i proporcionar recursos per millorar la seva salut i exercir el 
control d'aquesta, prenent com a punt d'inici el concepte de salut integral que abasta 
el nivell físic, mental i social, amb plena satisfacció de necessitats i aspiracions que 
propiciïn qualitat de vida. 

En el document es planteja l'estratègia per impulsar accions concretes com a part 
fonamental de la promoció de la salut. Aquestes estratègies s'han d'adaptar a les 
necessitats locals i possibilitats de cada país. 

La Carta d'Ottawa va servir de marc a l'Organització Mundial de la Salut (OMS) per 
iniciar el projecte "Ciutats Saludables" a Europa en 1986. Es va promoure la creació 
de la Xarxa Europea de Ciutats Saludables amb la participació de 35 ciutats sota la 
supervisió de l'OMS, treballant de manera coordinada i desenvolupant accions per 
convertir els espais urbans en espais saludables. 

Ciutat saludable és "una ciutat que s'està creant contínuament, que està millorant els 
seus ambients físics i socials, que està ampliant els recursos per a la comunitat que 
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els permetin a les persones recolzar-se mútuament en la realització de les seves 
funcions de vida i desenvolupament del seu màxim potencial ". 

L’estratègia te com a referent teòric els determinants de la salut: 

 

Els determinants de la salut, segon Barton and Grant (3) 

 

Ciutat o comunitat saludable és aquella en què es compleix l’aspiració de tot el que 
l'habita de comptar amb un medi ambient saludable, amb oferta accessible 
d'habitatge digne i còmoda, entorn segur en espais públics, carrers i habitatge, amb 
oportunitats d'educació, desenvolupament i feina ben remunerada, condicions 
laborals segures, serveis i infraestructura adequada i desenvolupament sustentable. 

Aquests àmbits es destaquen per actuar com a determinants de la salut, més enllà 
de la genètica, de forma que ha estat comprovada la seva rellevància en el potencial 
de salut. 

Els elements o línies d’acció entorn als determinants de la salut, ja incorporats a la 
estratègia amb solidesa serien:  

1. Ambient físic d'alta qualitat, net i segur 

2. Qualitat en l'habitatge 

3. Ecosistema estable i sostenible a llarg termini 
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4. Una comunitat cohesionada i no explotable 

5. Alt grau de participació i control dels ciutadans sobre les decisions que afecten la 
seva vida, salut i benestar 

6. Satisfacció de necessitats bàsiques d'aliment, aigua, habitatge, ingressos, 
seguretat i treball per a tots els habitants 

7. Accés a la varietat d'experiències i recursos que facilitin el contacte, la interacció i 
comunicació dels seus habitants 

8. Economia diversa, vital i innovadora 

9. Foment de la connexió amb les cultures del passat, l'herència biològica i amb 
altres grups i individus 

10. Accés per a tots als serveis de salut 

11. Elevat estat de salut i baixos nivells de malaltia 

 
La dimensió “edat” com a determinant de la salut no es refereix només a les edats 
tardanes, si no també a les primerenques o l’adolescència. I tampoc es considera 
vinculat a la salut de forma determinista, si no sempre en relació a altres factors 
determinants, com el lloc on es viu, el nivell d’ingressos o els estils de vida. 
D’aquesta forma, el model planteja una cruïlla de factors que poden estar 
interrelacionats i, segons el pes de cada un i la suma amb altres, el risc per a la 
persona és mes o menys gran.  Aquest és un model de la salut, amb una visió 
poblacional i no basada en la epidemiologia de les malalties, que ha reforçat molt la 
idea de la prevenció i la intervenció precoç, així com el paradigma posterior de 
“l’envelliment saludable” 
 
En el cas de les ciutats, es tracta de prioritzar aquelles accions que van en benefici 
de les persones i les millors condicions de vida per aquestes tenint en comte la seva 
particular fragilitat. En el cas de les persones grans, el paradigma de l’Envelliment 
saludable de la OMS es basa en la evidència de que els adults grans que tenen 
comportaments saludables utilitzen els serveis de salut preventiva i tenen una vida 
activa a nivell familiar, d’amistats i comunitat, el que comporta una major longevitat.  
 
La inversió pública en condicions de vida saludables per a tothom ha de ser entesa 
com una necessitat d’oferir els entorns facilitadors de l’exercici físic, una bona 
alimentació, un aire net, una oferta cultural i social i espais físics adaptats per a 
tothom.  Major salut durant més anys és la millor inversió en les polítiques sanitàries.  
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Ciutats intel·ligents útils per les persones grans 

Si be el paradigma de la ciutat amigable i saludable marquen els objectius i 
tendències a seguir en un entorn territorial concret, es troben actualment una mica 
desfasades al no integrar les tecnologies en la seva concreció.  Per això voldríem 
exposar les oportunitats que aporta el moviment de Ciutats Intel·ligents que s’ha 
enfocat tradicionalment a la gestió de residus, mobilitat i serveis urbans, però també 
ofereix altres escenaris d’actuació a partir d’unes finalitats comunes: 

- Ser útil per a la ciutadania, en particular pels que més ho necessiten, es a dir 
amb les persones grans amb problemes d’autonomia i els més desfavorits. 

- Ser conscient de que el benestar ciutadà ja no és només el resultat dels 
serveis de subministraments que rep, si no el resultat d’una combinació de 
benestar físic, mental i social de les persones i que es troba condicionat per 
aspectes territorials, educatius, d’oci i cultura, cures i salut, entre d’altres) 

- Ser sostenible mediambientalment i econòmicament 
 

Si fem una mirada específica per concretar accions pròpies de les ciutats intel·ligents 
a les persones grans, podem identificar algunes que son adequades també per a 
tothom: 

 Gestió intel·ligent de subministraments i espais en els domicilis de les 
persones grans 
 

 Infraestructures urbanes intel·ligents per oferir serveis ubics per als grans 
 

 Ús intel·ligent de les xarxes socials i les comunicacions avançades per la 
connexió social de les persones grans 

 
 Gestió intel·ligent dels serveis de salut i benestar per fer-los més propers 

 
 Comerç intel·ligent adaptat a necessitats diverses de les persones grans 

 
 Més oferta cultural, d’oci, turisme  i esport per a les persones grans 

 
 Adaptació dels espais i la natura urbana per a l’ús de tothom amb seguretat 

 

Seguint la evolució del concepte elaborada pel Age Lab del Massachusetts Institut of 
Technology, les àrees principals dels ens locals en les que calen actuacions 
orientades a les persones grans serien: 
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1. Transport i mobilitat urbana, fonamental per a mantenir l’autonomia i 
connexió amb activitats comunitàries. Accessibilitat física, visual, proximitat, 
adaptabilitat 
 

2. Habitatge i serveis per a la llar:  adequació dels espais interiors per facilitat la 
mobilitat, la seguretat dins la llar, la domòtica i l’adaptació de serveis de cures 
a la llar. 
 

3. Comunitats habitables, amb vincles telemàtics per a la millor connexió entre 
veïns/es 
 

4. Cures i salut:  dispositius tecnològics que facilitin el  propi control de la salut, 
la connexió amb els serveis socials i sanitaris, la informació sobre salut i 
benestar. 
 

5. Suport a la planificació de la longevitat des del punt de vista econòmic i legal.  
 

6. Llegibilitat avançada amb ajut de les tecnologies 
 

7. Estratègies d’extensió de la cultura digital a les persones grans a la seva vida 
quotidiana  
 

Habitatge 

Els estudis indiquen una clara preferència de les persones grans a viure a casa seva 
mentre envelleix (4) i els estudis mostren que és la millor opció per mantenir la salut 
i benestar (Ja hem comentat les necessitats d’adaptació tecnològica i estructural per 
a que això sigui possible quan les persones van perdent autonomia.  

Però també està en el debat públic com hauríem de resoldre aquelles situacions en 
les que les persones grans volen fer un canvi d’habitatge per que és massa gran o 
està en un entorn que no agrada, o per disposar de la vivenda tradicional per obtenir 
ingressos, entre altres raons.  També és evident que la major especialització de les 
residències de gent gran que hem tractat en un altre capítol no és la solució 
adequada per a persones que encara tenen una autonomia personal suficient per 
viure per si soles.  

Les condiciones de l’habitatge també son dignes de ser tingudes en compte, ja que 
poden ser factors de risc per a una vida saludable. Un estudi de La Fundació La Caixa 
a partir de dades de l’INE indica:  
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Percentatge de persones majors de 65 anys amb vulnerabilitat residencial 

 

 

Veiem clarament que els municipis mitjans (entre 20.000 i 50.000 habitants) són els 
que concentren el major nombre de llars en males condicions d’habitabilitat, mentre 
els més petits estan en millors condicions. A les ciutats grans, el percentatge esta per 
sota de la mitjana, que és d’un 20% a tota Espanya, una xifra que representa a 
1.596.675 persones. Els problemes principals son no tenir lavabo a l’interior, aigua 
corrent, un sistema públic de clavegueram o barreres arquitectòniques, situacions 
que encara passen a aquesta època.  

Estudis senyalen clarament la relació entre les condicions de l’habitatge i la salut 
física i mental, més encara a les edats grans, en tant que poden afectar els 
problemes respiratoris, el fred o calor excessius, la manca d’espai físic mínim vital, 
entre d’altres. (5)  

També s’ha analitzat el factor econòmic per a optar a un espai de vida o un altre, en 
tant que la capacitat adquisitiva de moltes persones grans disminueix 
considerablement i es fa impossible optar per a una millora en aquest sentit.  
Enquestes del CIC apunten aquests resultats (6):  
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Queda clar que la perspectiva de viure en una residència es dona més entre 
persones que tenen un nivell d’ingressos superior a 3.000 euros mensual, mentre 
que les persones amb rendes més baixes no ho consideren la primera opció. El preu 
elevat de les residències, de ben segur, és una raó per aquesta tendència, així com 
el possible desconeixement de les ajudes públiques per a disposar d’aquest servei 
per part de les persones mes pobres.  

Viure a casa amb un cuidador/a remunerat és l’opció més acceptada, per sobre de la 
de viure amb un familiar. Tenim un repte doncs per aportar suficiència i 
professionalització en aquest tipus de cures, com ja hem explicat en un capítol 
anterior.  

Però i les respostes del sector de la construcció i l’immobiliari?  Una de les línies 
d’actuació clares a desenvolupar és la de la rehabilitació dels habitatges i la seva 
adaptació arquitectònica, tant a nivell interior com exterior. Des del Consejo Estatal 
de las Personas Mayores, aprovat el 2017, s’estructuraven cinc línies d’actuació, i la 
quarta era precisament “promoció de la vida saludable i independent, en entorns 
adequats i segurs” 

Els esforços d’algunes ciutats per a facilitar d’instal·lació d’ascensors als edificis més 
antics no és homogènia i es donen grans diferencies entre pobles i ciutats. El fet de 
disposar o no d’un ascensor pot significar, sovint, que la persona gran deixi de sortir 
de casa, amb les conseqüències que això comporta. La cooperació necessària entre 
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els ajuntaments i les comunitats de veïns per assolir una millora en aquest sentit és 
essencial i requeriria d’una acció pública decidida amb una inversió específica, que 
donaria compliment al Decret 141/2012 sobre condicions mínimes d’habitabilitat de 
les vivendes i la cèdula d’habitabilitat. També la normativa per a resoldre els 
problemes d’accessibilitat en els elements comuns dels edificis ja existeix i passa per 
actuacions integrades en el procés de manteniment dels edificis (Llei 8/2013 de 
rehabilitación, regeneración y renovación urbanes)  

En quan a la construcció de nous habitatges pensats per les persones grans, hi ha 
diverses iniciatives que tenen una intensitat diversa segons el nivell d’atenció 
especialitzada que requereixen (7): 

1) Els habitatges per a sèniors independents, més adaptat a les persones grans quan 
a disseny interior i domòtica, i que disposen de serveis comuns, per a una major 
eficiència energètica i de consum en general. Poden estar adreçats a persones grans 
exclusivament en entorns tranquils dins una comunitat però allunyats de zones 
centrals de la ciutat, o be ser genèrics per a tota la població, el que permet la 
interacció entre generacions. Solen ser d’iniciativa privada o en règim de cooperativa. 

2) Els habitatges tutelats, en els que les persones grans disposen d’autonomia 
personal per a la majoria de les activitats de la vida diària, però requereixen una 
tutoria professional per a situacions determinades, derivades de problemes físics o 
psíquics.  

3) Els habitatges assistits van adreçats a persones que necessiten suport per la cura i 
atenció personalitzada, en uns espais reduïts i familiars i una filosofia de treball el 
més semblant possible al de una llar.  

En darrer terme estarien les residencies i els centres sociosanitàries, en els que la 
intensitat del suport professional és molt ampli o quasi total.  

El repte es generar una oferta d’habitatge “adaptat a la longevitat” segons els 
moments vitals que aquesta comporta per a la persona. La integració en el entorn 
que eviti l’aïllament en un sol espai convivencial,  la distribució dels espais, el més 
semblants a una llar, i les dinàmiques de relació amb els companys/es són els 
elements clau per evitar el sentit d’institucionalització i excessiva homogeneïtzació 
que presenta l’actual model de residències. 

El “co-housing” està més extens a altres països europeus que a Espanya però 
comencen a sortir iniciatives interessants al respecte. És un model important del món 
anglosaxó, amb força tradició, que es fonamenta en la cooperació sense ànim de 
lucre entre persones grans que s’associen per a la construcció de vivendes amb 
serveis adaptats a les seves necessitats, i que estan tenint prou èxit entre els seus 
usuaris. La seva filosofia és la de compartir espais comuns per afavorir les relacions 
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interpersonals i treballar els temes comuns de forma cooperativa. Inspirat en els 
projectes cooperativistes obrers de principis del segle XX, a més d’Anglaterra, s’han 
posat en marxa a Dinamarca, Alemanya o Suïssa. La Sartgfrabrik de Viena, amb 70 
habitatges, ja ha fet els vint anys de vida, encara que la població que l’habita és 
mixta, no específicament gran. 

L’aplicació d’aquest model a les persones grans requereix una inversió en la 
planificació de la etapa final de la vida, en la que es comença amb una autonomia 
quasi total al voltant de l’edat de la jubilació i es van requerint serveis a mida que 
aquesta va minvant.  Sens dubte, és una aposta a considerar per aquelles persones 
que volen fer una transició cap a la vellesa canviant l’entorn de vida i les formes 
d’interacció que evitin la soledat de la vida  la ciutat, com s’està evidenciant, i doni 
pas també a noves ocupacions en pobles i ciutats petites per a l’atenció a les llars 
compartides. 

 

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible 

Com a marc conceptual i d’acció política, reconeguda i adoptada per Espanya i 
Catalunya, considerem rellevant identificar com a protagonistes a les persones grans 
en allò que els hi afecta específicament, més enllà de que, com a ciutadans i 
ciutadanes de ple dret, estan implicats en totes les polítiques de present i de futur.   

 

 

Aquests 17 objectius tenen altres sub-objectius i àrees especificades i un sistema per 
adherir-se i també avaluar el compliment. Venen a substituir els Objectius del Mil.leni 
i aporten una visió més ampla respecte als països no desenvolupats, de forma que a 
cada un dels països s’han de definir les prioritats pròpies segons la situació de punt 
de partida i esmerçar esforços per generar un equilibri en tots ells.  
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A Catalunya hi ha un compromís ferm  amb el Pla Nacional per a la implementació de 
l’Agenda 2030 a Catalunya, amb la participació de tots els Departaments i la creació 
de l’Aliança Catalunya 2030, en la que participen agents públics i privats per a fer 
realitat els compromisos del país. (8) 

En relació a les persones grans, hi ha moltes línies d’acció que els interpel·len 
directament, més enllà de ja estar-ho per ser part de la ciutadania. 

En concret, hi ha alguns que voldríem destacar, amb les propostes que fem ja 
integrades: 

A) Atenció social i salut 

1. Polítiques públiques de detecció i atenció a les persones grans en situació de 
pobresa i problemes personals derivats d’aquesta, com ara la pobresa energètica. 
ODS 1.2 

Actuacions públiques, privades i concertades per a afavorir l’alimentació adequada de 
les persones grans dels Bancs d’Aliments, àpats en els centres socials, repartiment 
d’àpats a domicili per a persones grans dependents. ODS 2.2   

Atenció precoç i continuada per a persones grans que tenen problemes de salut 
mental, des de l’atenció primària en salut i l’atenció social i domiciliària.  Programes 
de gerontologia en els centres d’atenció primària de salut. ODS 3.4    

Promoció de la responsabilitat social corporativa de les empreses alimentàries a 
diferents nivells per a facilitar aliments a baix cost a persones grans, a través del 
comerç de proximitat ODS 2.2   

B)  Talent Sènior i reconeixement 

2.  Legislació i Conscienciació 

Campanyes contra l’EDATISME a tots els nivells socials: laborals, universitaris i 
docents, en el sector de la cultura i els mitjans de comunicació ODS 10.1   

Revisió de la legislació actual que més afecta a les persones grans, en tots els àmbits 
del Dret, per analitzar esbiaixos discriminatius per edat. ODS 10.2 

3. Identificació, potenciació  i projecció internacional del talent sènior 

Identificar i gestionar el talent sènior per a poder actuar de forma voluntària o semi-
voluntària en la formació de professors i professores qualificats en països en 
desenvolupament. Organització del suport i la docència de forma estructurada 
d’acord a les especialitats i disponibilitat de les persones grans que s’ofereixen. ODS 
4.C   
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Oferir el talent sènior als països en desenvolupament respecte a la capacitat 
científica i tecnològica per a la sostenibilitat. ODS 12    

Inclusió als mecanismes de les Nacions Unides de persones grans amb coneixements 
i experiència en ciència, tecnologia i innovació, per tal de participar en els espais 
d’intercanvi d’experiències i elaboració de recomanacions a nivell internacional. ODS 
17.6 

Inclusió de persones grans amb coneixement i experiència en desenvolupament 
sostenible i els diferents objectius ODS, per tal d’aportar visió experimentada i 
longitudinal i assentar les bases de la millora del futur mundial. ODS 17.16 

Vincular les associacions de persones grans a altres que treballen per a la millora 
social, econòmica i ecològica del món, a diferents escales i segons diversos temes.  
ODS 17.17 

C)  Igualtat de gènere en tots els àmbits 

4. Estudis i conscienciació 

Campanyes específiques per a la valoració i no discriminació de la dona gran, en 
general i també en atenció especial a la prevenció i atenció a la violència de gènere. 
ODS 5.1   

Anàlisi acurat del treball no remunerat de les dones grans a l’àmbit familiar i 
comunitari  i el seu valor social i econòmic a Catalunya. ODS 5.4   

5. No discriminació 

Potenciar la figura de la investigadora sènior als centres de recerca i la universitat i 
afavorir la igualtat d’oportunitats a la carrera científica.  ODS 5.5   

Promoure i donar suport a la representativitat política i associativa de les dones a 
Catalunya, en diferents espais i nivells. Afavorir les accions Inter generacionals entre 
dones. ODS 5.C   

Garantir la igualtat de gènere en les jubilacions anticipades i contractes a temps 
parcial al final de la etapa laboral.  ODS 5.C   
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D)  Desenvolupament econòmic i sostenibilitat 

6. Treball i pensions 

Preparar per a la jubilació en un ambient laboral no excloent per a les persones 
grans, amb condicions de seguretat i salut. ODS 8.8   

Increment progressiu de les pensions de jubilació per adequar-se al cost de la vida. 
ODS 10.1   

Canvis de normativa que permetin complementar la pensió amb feines parcials 
remunerades. ODS 10.1   

7. Participació activa  

Implicació de les persones grans en la promoció del reciclatge i la cultura de la 
economia circular, a nivell de barri o ciutat. Educació ambiental i prevenció 
contaminació. ODS 12.5 i 12.8   

Participació activa de les persones grans en els consells estatals, autonòmics i locals 
per al combat contra el canvi climàtic i els desastres naturals. ODS 13.1 15.9 i 16.7   

En l’Annex adjunt al final d’aquest apartat, exposem un quadre amb la correlació dels 
ODS més vinculats a les persones grans i la seva proposta corresponent des del 
nostre punt de vista.  
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Propostes sobre Tendències i Innovació 

 

1  Propostes des de la dimensió demogràfica: 

1. Major diversitat en els estudis i dades demogràfiques que permetin veure les 
semblances o diferencies des dels 65 anys fins la mort d’una persona. Per tant, 
serien necessaris més estudis que no contemplin la franja de 65+ com a unitària sinó 
que desglossin la informació  de dades per etapes vitals fins arribar a les persones 
centenàries.  

2. La incorporació de la perspectiva d’edat en els estudis. Moltes vegades molts 
estudis de caràcter social o mèdic no incorporen persones grans en els seus estudis i 
si ho fan, molts no passen dels 74 anys entre els seus participants.  

3. Aquesta mirada d’edat també toca transversalment polítiques socials, d’urbanisme, 
sanitàries, entre d’altres. Un mon més envellit necessita necessàriament una mirada 
de cicle de vida a les seves polítiques.  

4. La incorporació de la perspectiva de gènere en el estudis sobre envelliment. 
L’envelliment té un marcat accent femení en quant a la longevitat i necessitats de 
cura que fa necessari una mirada de gènere i de perspectiva de cicle vital per a 
entendre com es viu ser gran sent dona. 

 

2  Propostes sobre la percepció social i els mitjans 

5. Per tal de normalitzar la inclusió de les persones grans als mitjans de comunicació, 
especialment audiovisuals, cal evitar l’edatisme en el món de la comunicació, 
facilitant la conducció de programes per part de presentadors/es de diverses edats i 
tenint en compte la equitat de gènere.  

 
6. Destinar més temps i espai en els mitjans a temes d’interès per les persones 
grans, especialment en l’àmbit de la salut, la vida social, l’alimentació i exercici físic, 
les relacions familiars, i altres que elles considerin rellevants.  

 
7. Programes o espais escrits en els que els protagonistes siguin persones grans, per 
tractar de tot tipus de temes, mostrant el talent sènior i el seu interès en l’actualitat.  

 
6. Facilitar l’associacionisme entre comunicadors/es sèniors per a impulsar aquestes 
actuacions.  

 
7. Facilitar la participació de les persones grans en el Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya i altres organismes directors dels mitjans de comunicació catalans.  
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3   Propostes nous fenòmens socials i impacte en la gent gran 

8. Realitzar projectes intergeneracionals per millorar la percepció dels joves i adults 
respecte les persones grans, ja sigui a instituts, centres cívics, empreses o altres 
dispositius socials.  

9. Promoure l'educació financera a nivell social, des dels poders públics i també des 
de les empreses perquè l'estalvi i la planificació a llarg termini, sigui un hàbit que es 
introdueixi en edats primerenques, començant per la jubilació per acabar amb la 
planificació de final de vida 

10. Facilitar el coneixement profund i ben informat de les eines jurídiques més 
adequades.  Avui el nostre ordenament jurídic ja contempla una sèrie de instruments 
que permeten garantir els nostres drets quan ja no es puguin decisions i que per tant 
ajudaran a evitar situacions de maltractament. 

 

4  Propostes en l’àmbit de les tecnologies 

11. Establir programes de formació digital per a la gent gran que arribin a tot el país 
i que s’adaptin a la diversitat d’interessos de les persones participants. Aquests 
programes haurien d’estar co-dissenyats i facilitats per persones grans per tal de 
recollir de forma més propera i realista les necessitats dels diferents col·lectius de 
gent gran. 

12. Incloure l’eliminació de la bretxa digital d’edat com a prioritat de les polítiques 
públiques, tot contribuint als ODS 10 (Reduir la desigualtat dins i entre països) i 16 
(Promoure societats pacífiques i inclusives pel desenvolupament sostenible).  

13. Promoure el disseny universal dels aparells, serveis i plataformes digitals. En 
concret, incloure persones grans en els estudis d’usabilitat de productes adreçats al 
públic en general. 

14. Fer efectiva una administració pública accessible i amigable amb totes les 
persones, amb dispositius i missatges fàcils d’utilitzar, lògiques orientades a l’usuari. 
Els portals digitals i seus electròniques han de ser veritablement utilitzables i eficaços 
i, encara que aquesta no és una condició exclusiva per a la gent gran, els afecta 
especialment.  

15. Incorporar les persones grans, en particular les cohorts a partir dels 75 anys, en 
els estudis de mercat, estudis d’opinió i estadístiques públiques. En concret, però no 
només, quan estiguin relacionades amb la societat digital.  

16. Garantir canals alternatius quan la digitalització dels serveis generi com a resultat 
l’exclusió de les persones grans (per exemple, en el cas de la banca).  
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5  Propostes sobre ciutats i habitatge 

17. Garantir la constitució i dinàmica activa dels Consells de les persones grans a 
cada municipi per tal de facilitar la seva participació en les diverses iniciatives locals. 

 
18. Adhesió als principis de les Ciutats Amigues de les persones grans i Ciutats 
Saludables de la OMS o, si més no, als criteris que promouen quan a accessibilitat, 
disseny universal i entorns saludables.  

 
19. Implicar als diferents departaments municipals en la lògica de la ciutat per ús de 
les persones i, especialment, aquelles que presenten alguna dificultat o especificitat 
per poder gaudir en plenitud de la seva autonomia personal.  

 
20. Accions a nivell del govern autonòmic per tal d’impulsar dites polítiques, en 
consonància amb les tendències europees i internacionals, afavorint l’equilibri 
territorial i la igualtat de drets de ciutadania entre tots els catalans i catalanes.  

 
21. Generar recerques específiques que orientin sobre la eficàcia de les actuacions a 
nivell local i afavoreixin una millora contínua, tant entre els urbanistes, especialistes 
en sostenibilitat i en atenció a les persones. 

 
22. Incorporar les tecnologies al disseny i gestió de les ciutats amigables, des del 
paradigma d’intel·ligència urbana i facilitant la participació activa i contínua de les 
persones grans.  

 
23. Desenvolupar les possibilitats de la ciutat intel·ligent amb mirada especial per a 
l’ús del a ciutat per part de les persones grans: a la llar, a l’espai comunitari i a 
l’accés als bens culturals i socials.  

 
24. Articular de forma eficient l l’espai privat i l’espai públic per tal d’oferir línies de 
suport integrades amb base tecnològica, afavorint la ciutadania autònoma de les 
persones grans.  
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ANNEX   OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE. PERSONES GRANS 

 

En el següent quadre descriurem els ODS que destaquem entre tots, en tant que 
tenen a veure amb les persones grans, no nomès com a receptores de cures i 
atenció, si no també com a part de la ciutadania de la que formen part.  Poden ser 
actuacions de protecció, de promoció o de participació activa, en temes globals que 
afecten a la societat en la que viuen. 

D’aquesta forma, l’Agenda de desenvolupament dels ODS a qualsevol país hauría de 
realitzar una lectura transversal per facilitar que les persones grans siguin actives en 
la definició dels problemes  i en la cerca de solucions.  

La integració plena es produeix quan es forma part de tots els processos des de l’inici 
i, tant en Catalunya i Espanya, com en altres països occidentals i en 
desenvolupament, les persones grans tenen un papel capdal per a cercar les 
respostes més adequades.  

 

 

 

 

 

 

OBJECTIU ACTUACIÓ PROPOSTA

1) ACABAR AMB LA POBRESA 
EN TOTES LES SEVES 
FORMES A TOT ARREU

1.2 Per al 2030, reduir almenys a la meitat la 
proporció d’homes,dones i nens de totes les 
edats que viuen en la pobresa en totes les 
seves dimensions. 

Polítiques públiques de detecció i atenció a les persones 
grans en situació de pobresa i problemes personals 
derivats d'aquesta. 

2) POSAR FI A LA FAM,ASSOLIR 
LA SEGURETAT ALIMENTÀRIA I 
MILLORAR LA NUTRICIÓ 

2.2   Per al 2030, posar fi a totes les formes de 
desnutrició, inclosa la consecució, fins al 2025, 
dels objectius acordats internacionalment sobre 
la retard i el malbaratament en nens menors de 
5 anys i atendre les necessitats nutricionals de 
les adolescents, les dones embarassades i les 
que estan en període de lactància i les persones 
grans 

Actuacions públiques, privades i concertades per a 
afavorir l'alimentació adequada de les persones grans 
des dels Bancs d'Aliments, àpats en els centres socials, 
repartiment d`àpats a domicili per a persones grans 
dependents.  Promoció de la responsabilitat social 
corporativa de les empreses alimentàries a diferents 
nivells per a facilitar aliments a baix cost a persones 
grans, a través del comerç de proximitat.

3) GARANTIR VIDES 
SALUDABLES I PROMOURE EL 
BENESTAR DE TOTHOM A 
TOTES LES EDATS

3.4   El 2030, reduir en un terç la mortalitat 
prematura per malalties no transmissibles 
mitjançant la prevenció i el tractament i 
promoure la salut i el benestar mental 

Atenció precoç i continuada per a persones grans de 
tenen problemes de salut mental, des de l'atenció 
primaria en salut i l'atenció social i domiciliària. 
Programes de gerontologia en els centres d'atenció 
primària en salut. 

4) GARANTIR UNA EDUCACIÓ 
INCLUSIVA I EQUITATIVA PER A 
TOTHOM I PROMOURE 
OPORTUNITATS 
D’APRENENTATGE 
PERMANENT A TOTHOM

4.C   Per al 2030, augmentar substancialment 
l’oferta de professors qualificats, inclosa la 
cooperació internacional per a la formació de 
professors als països en desenvolupament, 
especialment als països menys desenvolupats i 
als petits estats insulars en desenvolupament.

Identificar i gestionar el talent sènior per a poder actuar 
de forma voluntària o semi-voluntària en la formació de 
professors i professores qualificats en països en 
desenvolupament. Organització del suport i la docència 
de forma estructurada i d'acord a les especialitats i 
disponibilitat de les persones grans que s'ofereixen.
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OBJECTIU ACTUACIÓ PROPOSTA

5) ACONSEGUIR LA IGUALTAT 
DE GÈNERE I EMPODERAR 
TOTES LES DONES I NENES

5.1  Posar fi a totes les formes de discriminació 
contra totes les dones i noies de tot arreu  

Campanyes específiques per a la valoració i no 
discriminació de la dona gran, a nivell social general i 
amb protocols específics d'atenció a la violència de 
gènere

5.4  Reconèixer i valorar l'atenció no 
remunerada i el treball domèstic mitjançant la 
prestació de serveis públics, infraestructures i 
polítiques de protecció social i la promoció de la 
responsabilitat compartida dins de la llar i la 
família segons correspongui a nivell nacional.  

Aprofundir en la realitat del treball no remunerat de les 
dones i el seu valor social a Catalunya, a partir d'estudis 
estatals i internacionals de referència.  Analitzar la 
necessitat de suport en les cures que duen a terme les 
persones grans amb les seves famílies i també la seva 
capacitat de generar talent per a noves ocupacions

5.5   Garantir la participació plena i efectiva de 
les dones i la igualtat d’oportunitats de lideratge 
en tots els nivells de presa de decisions en la 
vida política, econòmica i pública 

Promoure la representativitat política de les dones en els 
diferents partits polítics de Catalunya. Potenciar la figura 
de la investigadora sènior als centres de recerca i la 
universitat. Assegurar la participació de les dones en les 
associacions veinals i altres del tercer sector cultural i 
social. 

5.C  Adoptar i enfortir polítiques sòlides i 
legislació aplicable per a la promoció de la 
igualtat de gènere i l’empoderament de totes les 
dones i nenes a tots els nivells 

Generar accions intergeneracionals entre dones grans i 
dones joves i nenes. Cultura, coneixement i lleure. 
Garantir igualtat de gènere en les jubilacions anticipades 
i contractes a temps parcial 

7) ASSEGURAR L’ACCÉS A 
UNA ENERGIA MODERNA, 
SOSTENIBLE I ASSEQUIBLE 
PER A TOTHOM

7.1   Per al 2030, assegureu l'accés universal a 
serveis energètics assequibles, fiables i 
moderns 

Analitzar la pobresa energètica i el mal ús de les 
energies a les llars de les persones grans a Catalunya. 
Oferir serveis de suport per a la millora de la eficiència 
energètica i aparells adaptats a les seves necessitats

8) PROMOURE UN 
CREIXEMENT ECONÒMIC 
SOSTINGUT, INCLUSIU I 
SOSTENIBLE. UNA OCUPACIÓ 
PLENA I UN TREBALL DIGNE 
PER A TOTHOM

8.8  Protegir els drets laborals i promoure 
entorns de treball segurs i segurs per a tots els 
treballadors. 

Realitzar accions per a afavorir un adequat clima laboral 
a les empreses i condicions de salut i seguretat 
adaptades a persones amb problemes de mobilitat o 
autonomia personal.

10) REDUIR LA DESIGUALTAT 
DINS I ENTRE PAÏSOS

10.1  El 2030, aconseguirà progressivament i 
mantindrà el creixement dels ingressos del 40% 
inferior de la població a un ritme superior a la 
mitjana nacional 

Increment progressiu de les pensions de jubilació. 
Canvis de normativa que permetin complementar la 
pensió amb feines parcials remunerades.

10.2   Per al 2030, potenciar i promoure la 
inclusió social, econòmica i política de tots, 
independentment de l’edat, el sexe, la 
discapacitat, la raça, l’ètnia, l’origen, la religió o 
l’estatus econòmic o d’altre tipus 

Realitzar campanyes contra l'edadisme a tots els nivells 
socials: laborals, universitaris i docents, en el sector de 
la cultura i els mitjans de comunicació.  Edat en positiu

10.3   Garantir la igualtat d’oportunitats i reduir 
les desigualtats de resultats, inclosa l’eliminació 
de lleis, polítiques i pràctiques discriminatòries i 
la promoció de legislacions, polítiques i accions 
adequades al respecte. 

Revisió de la legislació actual que més afecta a les 
persones grans, en tots els àmbits del Dret, per tal 
d'analitzar esbiaxos discriminatius per edat o aspectes 
no adequats a les característiques socials actuals de 
les persones grans. 

10.4   Adoptar polítiques, especialment polítiques 
fiscals, salarials i de protecció social, i 
aconseguir progressivament una major igualtat 

Equiparació de pensions de jubilació segons índex de 
preus?  Complements socials a pensions baixes?  Fons 
d'equitat entre pensionistes?  Assegurances pre-
jubilació? 
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OBJECTIU ACTUACIÓ PROPOSTA

11) FER DE LES CIUTATS 
ESPAIS INCLUSIUS, SEGURS, 
RESILIENTS I SOSTENIBLES

11.1   El 2030, assegureu l'accés de tothom a 
habitatges i serveis bàsics adequats, segurs i 
assequibles i actualitzeu els barris marginals 

Estudi de les necessitats d'habitatge diversificat per a 
persones grans a Catalunya, segons necessitats 
evolutives entre els 65 i el final de vida. Pla de millora de 
l'adequació dels habitatges de persones grans. 

11.5   Per al 2030, reduir significativament el 
nombre de morts i el nombre de persones 
afectades i disminuir substancialment les 
pèrdues econòmiques directes en relació amb 
el producte interior brut global causades per 
desastres, inclosos els desastres relacionats 
amb l’aigua, amb un enfocament a protegir els 
pobres i les persones en situació de 
vulnerabilitat.

Elaboració de plans de resiliència urbana per a tota la 
població, que contemplin particularitats per a les 
persones amb mobilitat reduïda o problemes 
d'autonomia personal o vulnerabilitat. Implicar a les 
entitats veïnals i socials, ajuntaments i govern civil en 
els plans d'emergència amb atenció específica a 
aquestes col.lectius. 

11.A   Donar suport als vincles econòmics, 
socials i ambientals positius entre les zones 
urbanes, periurbanes i rurals reforçant la 
planificació del desenvolupament nacional i 
regional 

Disseny de estratègies de migració voluntària i 
incentivada per a les persones grans que volen 
desplaçar-se a viure a altres llocs de Catalunya (relació 
ciutat-zona rural; proximitat amb família, etc)  Facilitar la 
connectivitat per evitar l'aïllament social

11.B  Per al 2030, augmentar substancialment 
el nombre de ciutats i assentaments humans 
que adopten i implementen polítiques i plans 
integrats d’inclusió, eficiència de recursos, 
mitigació i adaptació al canvi climàtic, resiliència 
a desastres i desenvolupament i implementació, 
d’acord amb el Marc Sendai per al risc de 
desastres. Reducció 2015-2030, gestió integral 
del risc de desastres a tots els nivells 

Participació activa de les persones grans dels municipis 
en el disseny dels plans de resiliència i eficiència de 
recursos, mitigació i adaptació al canvi climàtic. 

12) GARANTIR PAUTES DE 
CONSUM I PRODUCCIÓ 
SOSTENIBLES

12.5  Per al 2030, reduir substancialment la 
generació de residus mitjançant la prevenció, 
reducció, reciclatge i reutilització  

Projectes que involucrin les persones grans en la 
promoció del reciclatge al seu barri o ciutat i en els 
processos de reutilització i economia circular. 

12.8   Per al 2030, assegurar-se que les 
persones de tot arreu tinguin la informació i la 
consciència rellevants per al desenvolupament 
sostenible i els estils de vida en harmonia amb 
la natura

Estratègies per a la participació activa de les persones 
grans en la educació ambiental, projectes de prevenció 
de la contaminació als boscos i mars, i promoció del 
respecte a la natura.

12 A   Donar suport als països en 
desenvolupament per reforçar la seva capacitat 
científica i tecnològica per avançar cap a 
patrons de consum i producció més sostenibles

Oferir el talent sènior als països en desenvolupament 
respecte a la capacitat científica i tecnologia per a la 
sostenibilitat. 

13) PRENDRE MESURES 
URGENTS PER A COMBATRE 
EL CANVI CLIMÀTIC I ELS SEUS 
IMPACTES

13.1   Reforçar la capacitat de resistència i 
adaptació als perills relacionats amb el clima i 
els desastres naturals de tots els països

Participació activa de les persones grans en els 
consells estatals, autonòmics i locals per al combat 
contra el canvi climàtic, els desastres naturals i les 
seves conseqüències entre les poblacions afectades. 

15)   PROTEGIR, RESTAURAR I 
PROMOURE UN ÚS 
SOSTENIBLE DELS 
ECOSISTEMES.  

15.9  Per al 2030, integrar els valors de 
l’ecosistema i la biodiversitat en la planificació 
nacional, local, els processos de 
desenvolupament, les estratègies i els comptes 
de reducció de la pobresa 

Participació activa de les persones grans en els 
consells estatals, autonòmics i locals per al combat 
contra el canvi climàtic, els desastres naturals i les 
seves conseqüències entre les poblacions afectades. 
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OBJECTIU ACTUACIÓ PROPOSTA

16) PROMOURE SOCIETATS 
PACÍFIQUES I INCLUSIVES PEL 
DESENVOLUPAMENT 
SOSTENIBLE; ACCÉS A LA 
JUSTÍCIA I FER INSTITUCIONS 
EFECTIVES I INCLUSIVES A 
TOTS ELS NIVELLS

16.7  Garantir una presa de decisions sensible, 
inclusiva, participativa i representativa a tots els 
nivells 

Participació activa de les persones grans en els 
consells estatals, autonòmics i locals per al combat 
contra el canvi climàtic, els desastres naturals i les 
seves conseqüències entre les poblacions afectades. 

17) REFORÇAR ELS MITJANS 
D’IMPLEMENTACIÓ I 
REVITALITZAR L’ASSOCIACIÓ 
GLOBAL PEL 
DESENVOLUPAMENT 
SOSTENIBLE

17.6   Millorar la cooperació regional i 
internacional nord-sud, sud-sud i triangular i 
l'accés a la ciència, la tecnologia i la innovació i 
millorar l'intercanvi de coneixement en 
condicions mútuament acordades, fins i tot 
mitjançant una coordinació millorada entre els 
mecanismes existents, en particular a nivell de 
les Nacions Unides, i mitjançant un mecanisme 
global de facilitació de tecnologia 

Inclusió als mecanismes de Nacions Unides de 
persones grans amb coneixements i experiència en 
ciència, tecnologia i innovació,per tal de participar en els 
espais d'intercanvi d'experiències i elaboració de 
recomanacions a nivell internacional

17.16  Millorar l’Associació Global per al 
Desenvolupament Sostenible, complementada 
per associacions multiparticipants que 
mobilitzen i comparteixen coneixement, 
experiència, tecnologia i recursos financers, per 
donar suport a la consecució del 
Desenvolupament Sostenible   

Incloure persones grans amb coneixement i experiència 
en desenvolupament sostenible i els diferents objectius 
ODS, per tal d'aportar una visió experimentada i amb 
visió longitudinal i assentar les bases de la millora del 
futur. 

17.17    Fomentar i promoure col·laboracions 
públiques, públiques i privades i de la societat 
civil efectives, basant-se en l'experiència i en les 
estratègies de recursos de les associacions 

Vincular les associacions de persones grans a altres 
que treballen per la millora social, econòmica i ecològica 
del món, a diferents escales i segons diversos temes. 
Les entitats de gent gran no nomès poden actuar en 
defensa dels seus propis interessos si no també 
participar en la promoció d'un mon millor. 
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Per la claredat expositiva hem situat les diferents propostes de millora en l’apartat 
corresponent al tema desenvolupat, en tant que permet una relació discursiva lògica. 
En aquest punt, exposarem les mateixes propostes amb una disposició diferent, 
mantenint els diferents àmbits,  per permetre abastar el seu volum e intensitat.  

Som conscients que algunes propostes es situen en un nivell de decisió superior a 
d’altres i que, en molts casos, es requeririen passos entremitjos per assolir-les. Tot i 
això, totes tenen un punt de realisme adequat a la situació a Catalunya, amb vistes a 
les tendències internacionals i, per tant, poden ser assumides com a projecte a 
desenvolupar, a curt o mig termini.  

Presentarem, en primer lloc, aquelles que es refereixen al món del treball, remunerat 
o no, i voluntari, ja que es refereix a com les persones inverteixen el temps, a quines 
condicions estan sotmeses en l’entorn laboral al voltant de la jubilació o encara 
abans. 

En segon lloc, ens centrarem en aquells aspectes vinculats a la cobertura de les 
necessitats de les persones grans a mida que envelleixen a través dels diferents 
sistemes públics com el de salut i serveis socials, concertats o no amb entitats 
privades. La millora necessària en la qualitat assistencial, així com l’increment del 
volum del sector en els propers anys degut a l’increment de la longevitat, fa 
imprescindible una mirada tècnica però també econòmica per poder donar solucions 
adequades a la nostra realitat.  

Finalment, aportarem un conjunt d’àmbits relacionats amb les persones grans 
actives, en tant que formen part de la ciutadania, i per les que hem definit propostes 
de millora, adaptació i participació en els processos de mercat immobiliari, de les 
assegurances, la formació, els mitjans de comunicació o les tecnologies de la 
informació i la comunicació.  
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Propostes en l’àmbit del treball  

g  Gestió de competències 

 Diversitat generacional 

 Revisió llocs de treball 

 

La gestió per competències a les 
organitzacions,  per a evitar la 
discriminació per raó d’edat. 
Competències transversals 
 

Integrar la diversitat generacional 
com a valor o actiu dintre dels plans 
d'empresa, via Pla d’Igualtat o de RSC 

Revisar les descripcions de lloc de 
feina per tal de comptar amb la 
diversitat per evitar prejudicis que 
s'hagin infiltrat. Adequar les mètriques 
en els Dep. de RRHH 
 

 Formació contínua i talent Plans de formació continuada, amb 
itineraris personalitzats.  
Model de F.P Dual. Tutoria Sènior 
Col·lectius en reserva 
 

  Processos selectius Formació equips en inclusió i igualtat 
Ofertes laborals amb mirada crítica 
Currículum cec  



185 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Davant la jubilació 

 Talent Sènior 

Evitar excés de jubilacions anticipades 
Pla de sortides ordenades  45-50 anys 
Sèniors mentors a l’empresa 
Plans de preparació a la jubilació 

Sèniors jubilats parcialment:  

-Docència a persones més joves i 
aturades. 
-Millors quotes SS i Hisenda  
-Revisió retencions a la Seg. Social 
 

 Treball Voluntari 
Estudis Valoració Econòmica 
voluntariat a Catalunya 

Promoció i incentivar la dedicació al 
voluntariat 

Projectes RSC per facilitar voluntariat 
a les empreses 
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Propostes en serveis d’atenció  

 Treball a nivell local 
Plans locals d’envelliment saludable 
Equips interdisciplinaris d’experts en 
persones grans 
Sistemes d’informació compartits 
Garantia de suficiència econòmica 
Prevenció i atenció als abusos  
Sensibilització social vers les persones 
grans 
 

 Serveis específics 
Garantia d’accés equitatiu als serveis 
Dotació adequada. Garantir cobertura 
Atenció orientada a la persona 
Integració de serveis socials i salut 
Impuls de les TIC en el sector 
Millores pels professionals 
Respecte Carta Drets i Deures de les 
persones grans 
 

 Millores socials 
Facilitar espais de participació en tots 
els àmbits 

Promoure l’habitatge cooperatiu 

Realitzar estudis d’impacte de les 
polítiques per les persones grans 

Valorar l’impacte del canvi climàtic en 
les persones gran i incloure-les en les 
accions per minimitzar-lo 
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Propostes d’innovació en diferents àmbits  

 Formació Cultura  Lleure 

Diversificar l’oferta cultural i de lleure 
l’accés dels sèniors 
Introduir temes sènior en la cultura 
Promoure la formació per tota la vida 
Facilitar la docència dels sènior 

 Seguretat pels sèniors 

Actualitzar l’oferta asseguradora 
segons les preferències dels sènior 
Ofertes específiques d’estalvi i inversió 
Adequar les garanties legals per a la 
protecció dels bens i evitar els abusos 
Mobilitat segura: vehicles, itineraris 
urbans i mitjans de transport 

 Evitant riscos 

Control sobre productes “miracle” 
Ajudes tècniques per vida autònoma 
Millorar eines per la seguretat a la llar 
i la teleassistència 
Esport inclusiu en oferta general 
Garanties Drets dels Consumidors 
 

 Visió social dels sènior 

Estudis amb mirada generacional 
Polítiques públiques transversals 
Inclusió dels sèniors en mitjans  
Promoure lo inter-generacional 
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Lluita contra escletxa digital. Formació 
Disseny universal tecnològic. Accés 
Participació en estudis de mercat 
Oferta de vies alternatives a les 
tecnològiques per evitar iniquitats 
Sistemes integrats en atenció 
ciutadania 
Administració accessible i amigable 
 

 Tecnologies 

Ciutats i habitatge 

Ciutats amigables i saludables 
Urbanisme accessible i proximitat 
Estratègies intel·ligents a la ciutat 
Diversitat oferta habitatges en llarg de 
la vida 
Reforma habitatges i equilibri 
territorial urbà/rural 
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Adequar les estratègies públiques i privades als ODS i 
altres convencions sobre els Drets de les Persones 
Grans és una realitat que ha de seguir avançant a 
Catalunya.  
 
La vida activa, el desenvolupament del talent i el 
compromís social son actius per a la societat i, com a 
tals els hem de valorar i promoure.  
 
Evitar l’edatisme, procurar condicions de vida dignes i 
garantir la qualitat i equitat en els serveis és la millor 
manera de desenvolupar la societat del segle XXI 
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