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Un informe de l’Obra Social ”la Caixa” 

revela un canvi de tendència en l’atenció de 

la gent gran vulnerable 
 

• L’estudi posa de manifest noves inquietuds i expectatives en la 

manera com volem cuidar les persones grans en situació de 

dependència i en la manera com elles volen ser cuidades. Es 

mostra una preferència per part d’aquest col·lectiu per mantenir, en 

la mesura que sigui possible, l’autonomia i la capacitat de prendre 

decisions. 

• La responsabilitat de la cura recau en un mateix però està 

compartida amb la família i els serveis públics i privats. No obstant, 

entre les generacions més joves compta també el suport de la 

comunitat en forma d'amics i veïns.  

• Així mateix, la meitat dels individus mostren la seva preferència per 

viure a la pròpia llar (42,3%) i destaca el total rebuig a viure a casa 

dels fills (4,5%). 

• Es calcula que per al 2050 la xifra de persones grans a Espanya 

s’haurà duplicat, fins a arribar als 16 milions, gairebé la meitat de 

les quals tindran més de 80 anys. Així mateix, es preveu que aquest 

mateix any hi haurà més de 172.000 persones més grans de 100 

anys, 13 vegades més que avui dia. 

• Actualment, prop de 4,5 milions de persones presten atencions no 

professionals en l’àmbit domèstic, de les quals 702.000 han superat 

els 65 anys, i en la seva majoria són dones. 

 

Madrid, 1 de juny de 2016. El director corporatiu de l’Àrea Social de la 
Fundació Bancària ”la Caixa”, Marc Simón, i la directora científica de Matia 
Instituto Gerontológico, Mayte Sancho, han presentat aquest matí a 
CaixaForum Madrid la carta Primer, les persones: Cuidar com ens agradaria 
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que ens cuidessin, un document que resumeix els resultats d’un procés 
d’investigació participativa sobre les atencions i la dependència de la gent gran. 

Com a part d’aquest procés, desenvolupat sota la direcció científica de Matia 
Instituto Gerontológico, s’ha fet una enquesta a una mostra de 4.784 persones 
(3.696 ciutadans i 1.088 professionals), en la qual es perfila un canvi en la 
manera com volem cuidar les persones grans en situació de dependència i en 
la manera com elles volen ser cuidades.  

La tendència apunta que la persona es faci responsable del seu propi 

procés d’envelliment i dependència. Especialment, es fa evident la 
necessitat d’una provisió i recepció de serveis en què es complementin les 
famílies, els serveis públics i privats ―que per primera vegada adquireixen una 
importància semblant a la de les famílies― i la iniciativa social.  

Entre les generacions més joves, la responsabilitat de les atencions recau, en 
primer lloc, en un mateix, i en segon lloc, en els serveis públics i privats, mentre 
que la família es relega al tercer lloc. Per a aquestes generacions, el suport 

de la comunitat en forma d’amics i veïns és més rellevant que per a les 
més grans.  

En aquesta línia, la meitat dels individus mostren la seva preferència per viure a 
la pròpia llar (42,3 %). En segon lloc figura la residència per a gent gran 
(28,6 %), i a molta distància, una llar adaptada (7,4 %). Destaca, d’altra banda, 
el rebuig de viure a casa dels fills (4,5 %, una xifra que baixa fins al 2 % a la 
generació d’entre 55 i 74 anys). 
 
Cuidar ara i cuidar bé 
Del total de participants en l’enquesta, un de cada quatre afirmen que cuiden 
alguna altra persona d’edat avançada. S’observen diferències estadísticament 
significatives entre grups de diferents edats. El tram d’edat on hi ha més 

persones cuidadores és de 35 a 54 anys (38,3 %).  
 
S’ha preguntat a les persones que cuiden pels efectes que les atencions 
exerceixen sobre les seves vides, i el 84,1 % en destaquen els beneficis 
emocionals, ja que creen un sentiment d’utilitat i satisfacció. Davant aquesta 
dada, el 40,5% declaren que cuidar els suposa problemes emocionals que 
poden afectar el seu estat d’ànim. No obstant això, és l’oci on es perceben més 
problemes que beneficis: el 50,9 % senten que es redueix el seu temps lliure.  
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Pel que fa a les percepcions sobre cuidar bé, per al 30,9 % de la mostra 
disposar de temps és un dels aspectes més rellevants en aquest sentit, per 
davant de comptar amb suports i serveis professionals (26,7 %), tenir formació 
(22,8 %) i disposar d’informació i assessorament (19,6 %).  
 
Així mateix, entre els aspectes considerats més importants pel que fa a les 
atencions, el 39,4 % dels enquestats prioritzen saber què és el que necessita la 
persona cuidada i la cuidadora. Altres qüestions rellevants són mantenir una 
bona comunicació (26,7 %) i saber posar-se al lloc de l’altre (23,8 %). 
 
Una carta consensuada que convida a la reflexió 

L’elaboració de dos estudis ―un de quantitatiu i un altre de qualitatiu―, la 
promoció de fòrums de debat en els quals van participar administracions 
públiques, associacions de gent gran i cuidadors, experts i professionals del 
sector gerontològic, i la realització d’entrevistes en profunditat a experts en 
matèria d’atencions han desembocat en la carta Primer, les persones: Cuidar 

com ens agradaria que ens cuidessin, en la qual es parla dels principis de les 
atencions, entre els quals es troben la dignitat, l’autonomia, la coresponsabilitat 
i la transversalitat.  
 
Però en aquest document també es tracta de la importància de la comunicació, 
de la prevenció ―prendre decisions a temps sobre el propi projecte de vida― i 
d’una informació i una formació més grans per aprendre i ensenyar a cuidar i a 
cuidar-se.  
 
Així mateix, es convida a construir una cultura de les atencions que vagi més 
enllà d’un assumpte privat la responsabilitat del qual recau exclusivament a les 
famílies. Al contrari, la carta, contrastada per tots els participants en el procés 
d’investigació, avala que els temes relatius a les atencions s’han de considerar 
una qüestió social que únicament es pot afrontar des de la responsabilitat 
compartida, la solidaritat i el bon tracte.  
 
Una població cada vegada més envellida  

La carta es fonamenta en fenòmens complexos com ara l’evolució 
sociodemogràfica d’Espanya, segons la qual actualment més de 8,5 milions de 
persones han superat els 65 anys, i el 31,8 % d’aquestes persones són més 
grans de 80 anys.  
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Pel que fa a les dimensions de la dependència, segons l’Enquesta Europea de 
Salut, el 20,73 % de la població de 65 anys i més tenen dificultats per dur a 
terme alguna de les activitats bàsiques de la vida diària, com ara menjar, vestir-
se o dutxar-se. Aquestes dificultats augmenten amb l’edat, i arriben a afectar el 
53,68 % de les persones més grans de 85 anys.  
 
En l’actual escenari social, es calcula que hi ha 4,4 milions de persones que 

duen a terme tasques de cura no professional en l’àmbit domèstic, de les 
quals 702.000 han superat els 65 anys. Cal sumar a aquestes persones 
centenars de milers de dones que duen a terme tasques de cura remunerada 
des de la seva posició de treballadores de la llar.  
 
Aquestes xifres només poden augmentar els pròxims anys, ja que es calcula 
que el 2050 el nombre de persones grans s’haurà duplicat, i gairebé la 

meitat d’aquesta població tindrà més de 80 anys, segons dades de l’estudi 
Projeccions de població 2014-2064 (INE). A més, es calcula que per a aquest 
mateix any hi haurà més de 172.000 persones més grans de 100 anys, 13 
vegades més que actualment. 
 
De la mateixa manera, en paral·lel a l’augment de l’esperança de vida també 
s’ha multiplicat la participació de les dones ―principals puntals de les atencions 
familiars fins ara― en el món laboral. La conseqüència d’aquesta realitat és la 
necessitat de transformar el sistema de les atencions, tenint en compte les 
noves responsabilitats laborals i personals de les dones. 
 


