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RESUM

La situació sociodemogràfica de les persones majors es veu en una evolució continua

ocasionada  per  un  notable  increment  de  la  població  major  degut  a  l'augment  de

l'esperança de vida  i  una reducció  de  la  taxa de fecunditat.  Com a resultat  d'aquest

fenomen,  s'han debilitat  les  estructures  familiars  entre  les  diverses  generacions,

incrementant-se la diversitat en les formes familiars, normes, i costums i al mateix temps

han augmentat les relacions intrageneracionals fins i tot arribant a conviure més de tres

generacions juntes. A més aquest esdeveniment condueix a algunes conseqüències a

nivell  sociosanitari,  com pot  ser,  l'increment  de  les  persones grans dependents  i  una

geriatrització de la sanitat.

Paral·lelament, la situació de les persones majors ha canviat degut a la crisis econòmica

veient-se  com el  col·lectiu  més afectat,  degut  a  l'escassesa de recursos sanitaris,  un

major aïllament social, una major necessitat de suport a nivell familiar i un increment de

l'abús a aquest col·lectiu.

El present estudi té com a objecte conèixer en quins àmbits es troben més vulnerables el

col·lectiu de persones majors del barri del Terreno. Per això s'ha realitzat una recerca

sistemàtica sobre articles referents al tema. A més d'un estudi transversal de caire analític

basat amb 100 enquestes a la població major del barri. 

Les principals conclusions que s'han pogut observar són que els canvis socials a nivell

familiar  i  el  suport  econòmic  recolzat  per  la  Llei  de  dependència,  condueixen  a  un

increment de persones dependents ateses per el  cuidat remunerat  versus el  cuidador

informal. 

En referència als nivells de vulnerabilitat de les persones majors del barri, es conclou una

alta taxa de risc social que es reflexa en habitatges inadequats, demandes d'ajuda a les

xarxes socials més properes i connexió amb organitzacions socials i serveis socials, si bé,

encara  un  alt  percentatge  no  acudeix  a  la  demanda  d'ajuda  que  aquests  serveis  li

ofereixen. Per altre banda, el desconeixement per part de la població major dels serveis

oferts  per  les mateixes  institucions provoca que incrementi  el  risc social  entre aquest

col·lectiu. 

La població més afectada és la major de 80 anys. No solament per que hagi una relació

directe  entre  edat  i  dependència  sinó  per  el  risc  social  que suposa aquest  col·lectiu.
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(Major  desconeixement,  major  aïllament  social,  deteriorament  de  les  condicions

d'habitatge, més probabilitats de viure sol...)

RESUMEN

La situación sociodemográfica de las personas mayores se ve en una evolución continua

ocasionada por un notable incremento de la población mayor debido al aumento de la

esperanza de vida y una reducción de la tasa de fecundidad. Como resultado de este

fenómeno, se han debilitado las estructuras familiares entre las diversas generaciones,

incrementándose la diversidad en las formas familiares, normas, y costumbres y al mismo

tiempo han aumentado las relaciones intrageneracionales llegando a convivir más de tres

generaciones  juntas.  Además  este  evento  conduce  a  algunas  consecuencias  a  nivel

sociosanitario, como puede ser, el incremento de las personas mayores dependientes y

una geriatrización de la sanidad.

Paralelamente,  la  situación  de las  personas  mayores  ha cambiado  debido  a  la  crisis

económica viéndose como el colectivo más afectado, debido a la escasez de recursos

sanitarios, un mayor aislamiento social, una mayor necesidad de apoyo a nivel familiar y

un incremento del abuso a este colectivo.

El  presente  estudio  tiene  por  objeto  conocer  en  qué  ámbitos  se  encuentran  más

vulnerables  el  colectivo  de personas mayores del  barrio  del  Terreno.  Para  ello  se  ha

realizado una búsqueda sistemática sobre artículos referentes al  tema. Además de un

estudio transversal de tipo analítico basado en 100 encuestas a la población mayor del

barrio.

En cuanto a las conclusiones, destacamos los cambios sociales a nivel familiar y el apoyo

económico apoyado por la Ley de dependencia, conducen a un incremento de personas

dependientes atendidas por el cuidado remunerado versus el cuidador informal.

En referència  a  los  niveles  de vulnerabilidad de las  personas mayores del  barrio,  se

concluye  una  alta  tasa  de  riesgo  social  que  se  refleja  en  viviendas  inadecuadas,

demandas de ayuda a las redes sociales más cercanas y conexión con organizaciones

sociales y servicios sociales, si bien, aunque un alto porcentaje no acude a la demanda de

ayuda que estos servicios le ofrecen. Por otro lado, el desconocimiento por parte de la

población  mayor  de  los  servicios  ofrecidos  por  las  mismas instituciones  provoca  que

incremente el riesgo social entre este colectivo.

La población más afectada es la mayor de 80 años. No solo para que haya una relación
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directa entre edad y dependencia sino por el riesgo social  que supone este colectivo.

(Mayor  desconocimiento,  mayor  aislamiento  social,  deterioro  de  las  condiciones  de

vivienda, más probabilidades de vivir solo …)

ABSTRACT

The demographic situation of older people sees itself in a continuous evolution caused by

a significant increase of the aged population due to the increase of life expectancy and the

decrease of the fertility rate. As a result of this phenomenon, family structures between

different generations have weakened by increasing the diversity of the family structures,

norms and costumes and, at the same time, intragenerational relations have increased, in

which more than three generations have coexisted. In addition, this event leads to some

consequences on the public health level, such as the increase of old dependent people

and a huge geriatric intervention.

In parallel, the situation of older people has changed due to the economic crisis, and they

are seen as the most  affected collective due to  the shortage of  sanitary resources,  a

bigger social isolation, more need for support from a family level and an increase of abuse

of this collective.

The present study's main aim is to know in which fields the collectives of older people from

Terreno are more vulnerable. For this, a systematic search about articles related to the

topic has been realized. Also, a transverse study of analytic type based on 100 inquiries to

the older population of the neighbourhood has been done. 

The main conclusions are that the social changes from a familiar level and the economic

support by the Dependency Law lead to an increase of dependent people looked after by

the paid care versus the informal carer.

In reference to the levels of vulnerability of the older people in the neighborhood, it  is

concluded  that  there  is  a  high  tax  of  social  risk  reflected  in  inappropriate  dwellings,

demands for help through the more familiar social networks and a connection with social

organizations and social services, even though a high percentage do not resort to claim for

the help that these services offer. On the other hand, the lack of awareness of the older

population of the services offered by these institutions provokes an increase of the social

risk within this collective.

The most affected population is the one older than 80 years old. Not only because of the

existence of a direct relationship between age and dependency, but because of the social
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risk  that  this  collective  supposes:  more  lack  of  knowledge,  increasing  social  isolation,

decline of dwelling conditions, more probability of living alone...

PARAULES CLAU

Terreno, Vulnerabilitat, necessitats, persones majors i família. 

PALABRAS CLAVE 

Terreno, Vulnerabilidad, necesidades, personas mayores y familia. 
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INTRODUCCIÓ 

Les poblacions canvien i aquests canvis tenen unes conseqüències sobre el nombre i les

característiques  de  les  persones  que  habiten  a  un  lloc  determinat  a  un  moment

determinant; el fenomen que s'ocupa de mesurar i explicar aquesta dinàmica és el que

denominam  l'anàlisi  demogràfic.  És  necessari  estudiar  les  variables  demogràfiques  i

valorar-les  en  sí  mateixes,  considerant  l'envelliment  com  expressió  de  demandes

potencials d'equipaments i socials específics. (Vinuesa i Moreno, 2000)

En el cas del barri del Terreno, s'ha vist afectat per els canvis socials produïts durant el

darrer  el  segle  (increment  de  l'esperança de vida,  incorporació  de  la  dona  al  treball,

caiguda del patriarcat i debilitat de les xarxes familiars). Paral·lelament a aquests canvis

s'ha viscut una situació de crisi en la que els recursos econòmics dels veïns s'han vist

minvats, el que té més transcendència a les persones al ser un col·lectiu més vulnerable. 

Per conèixer la situació en el barri, hem realitzat una aproximació a les persones majors

del Terreno per tal de conèixer les seves necessitats, realitzant així una enquesta a 100

persones veïnes del barri. Aquesta enquesta ha estat dissenyada per Lluís Ballester en

representació de la Universitat de Balears i en col·laboració de l'Ajuntament de Palma.

Realitzar les enquestes no va ser una tasca tan fàcil com en principi pareixia ja que les
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persones entrevistades mostraven desconfiança i eren realcis a obrir les portes a casa

seva a persones que li eren completament desconegudes. Però és de destacar que la

majoria d'elles varen ser molt amables. 

OBJECTIUS I HIPÒTESIS

El present estudi té com a objectius descobrir les necessitats de la gent major del barri del

Terreno,  donar-les  a  conèixer  i  proposar  línies  d'intervenció  social  atenent  a  les

necessitats analitzades als Serveis Socials de Ponent. 

En el Barri del Terreno hi ha una bona part de la població major amb exclusió social. 

MARC TEÒRIC

Atenent a les dades sociodemogràfiques, existeix un increment de població major de 65

anys a la nostra societat. Segons l'informe del IMSERSO (2014), "les persones majors de

65 anys representaven el  18'2% de la població en general  espanyola durant el  2013.

D'aquests, el 5'7% tenien 80 anys o més. Des de 1900 a 2013, les persones de 65 anys i

més s'han multiplicat per gairebé nou vegades". (p.25)

Segons aquest  informe, l'increment  de persones majors  es  conseqüència  de diversos

factors, com l'increment de l'esperança de vida i la disminució de la natalitat. La fecunditat

(Indicador Conjuntural de Fecunditat (ICF) s'ha reduït notablement passant de 2,8 fills per

dona en 1975 a 1,27 en l'any 2013. (IMSERSO, 2014). 

Una altra de les característiques del procés d'envelliment és la feminització de la població

més gran. A principis del segle XX, el sector femení major de 65 anys superava al masculí

en un 10,3%. En el 2013, aquest percentatge havia ascendit dràsticament fins a arribar al

34%.  Aquesta  situació,  esdevé  a  una  major  taxa  de  mortalitat  masculina  a  edat

prematures. A pesar d'aquest increment d'envelliment femení, es preveu una tendència a

l'equitat en el futur, degut a l'increment d'hàbits de vida nocius per part de les  dones, com

l'estrès i el consum de tabac i alcohol entre d'altres, juntament amb les característiques

pròpies del procés d'envelliment, discapacitat i malalties degeneratives. (IMSERSO, 2014)
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A més, els mateixos autors apunten a la tendència d'un fenomen que ja podem observar

en el dia d'avui que és la de l'anomenat "envelliment de la població més gran". És a dir, la

població que superi els 80 anys. 

L'increment de la població major de 65 anys a Espanya entre els anys 2003 i 2013, ha

estat d'un 15,6%. Mentre que si es té com a referència la població de 80 anys en el mateix

període, el creixement ha estat  d'un 45,7%. (IMSERSO, 2014). 

Segons l'IMSERSO (2014), aquest fenomen condueix a algunes conseqüències a nivell

sociosanitari,  com  pot  ser,  l'increment  de  les  persones  grans  dependents.  "Edat  i

dependència estan  estretament  relacionades,  ja  que  el  volum  de  persones  amb

limitacions de la seva capacitat funcional augmenta en els grups d'edat superiors, sobretot

a  partir  dels  80  anys".  (p.26)  Aquest  fet,  condueix  a  un  major  pes  de  les  malalties

cròniques i de la discapacitat. 

La  situació  de  dependència  es  veu  agreujada  a  partir  dels  80  anys;  el  56% de  les

persones dependents majors de 65 anys d'Espanya en el 2005 eren majors de 80 anys.

Aquesta  xifra,  va  disminuir  una  mica  l'any  2010.  Durant  aquest  any,  el  50%  dels

dependents majors de 65 anys eren majors de 80 anys. (IMSERSO, 2014)

Segons l'informe del National Institute for Health and Clinical Excellence (2005), citat per

Llort i Uréndez (2011, p.113) "entre els cinquanta i els seixanta-quatre anys els nivells de

salut i els determinants socials empitjoren significativament, i això condiciona la salut en

edats posteriors". 

Els mateixos autors, indiquen que la forma en que es presenten les malalties a la població

major és diferent de com ho fa el col·lectiu adult. Segons els autors, tendeixen a restar-li

importància a la seva simptomatologia o les identifica com a canvis fisiològics associats al

mateix  procés d’envelliment.  A més que en molts  de  casos existeix  un  deteriorament

cognitiu associat. (Llort i Uréndez, 2011). 

Els  mateixos  autors,  en  aquesta  línia  informen d'un  fenomen que  abunda  en  aquest

col·lectiu. Es tracta del fenomen de la cascada. Llort i Uréndez (2011, p.116), afirmen:

El  fenomen  de  la  cascada  és  un  fenomen  que  apareix  quan  el  pacient  té

símptomes i efectes mal diagnosticats i mal tractats. Ens trobem davant d’un

pacient  que té  les seves reserves funcionals  disminuïdes.  Sol  ser  un malalt

polimedicat. L’efecte advers d’un fàrmac no es reconeix com a tal i és tractat

amb un altre fàrmac, i  així  ens endinsem en una cascada d’efectes amb un
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resultat final no desitjat. 

Els mateixos autors ens parlen de malalties que tenen una gran prevalença entre la gent

major  i  condueixen  a  la  incapacitat  funcional  o  social,  constituint  així  un  problema

sociosanitari de gran impacte. Aquestes són:

1. Demències (P.116-117)

"Constitueixen  una  síndrome  pluripatològica  que  es  caracteritza  per  un  deteriorament

global de les funcions cognitives. Té una prevalença del 5-10% i augmenta amb l’edat (1-

2% entre 65-70 anys i més del 30% en majors de 85 anys)" Llort i Uréndez (2011, p.117)

2. Incontinència urinària

"Afecta un 10-15% de la població més gran de seixanta-cinc anys i pot arribar a afectar un

30-40% de les persones més grans de setanta-cinc anys". Llort i Uréndez (2011, p.117)

3. Caigudes

Llort i Uréndez (2011, p.117), afirmen que:

La prevalença de caigudes constitueix un 30% en les persones més grans de

seixanta-cinc  anys.  (…)  L’alteració  en  la  marxa,  l’alteració  de  l’equilibri,  les

alteracions visuals, l’ús de determinades medicacions i l’existència d’obstacles

en el seu entorn són els factors que més hi influeixen". 

4. Estat confusional agut (P.118)

"L’estat confusional agut és la manifestació d’una alteració orgànica cerebral global. L’inici

és sobtat i hi ha canvis en l’estat mental i en la conducta, en l’atenció i en els processos

cognitius. Generalment és secundari a un problema mèdic agut" Llort i Uréndez (2011,

p.118)

5. Malnutrició,

En aquest àmbit Llort i Uréndez (2011, p.118), afirmen que:

En els països desenvolupats el sector de població que pateix més de desnutrició

són els vells.  Segons diferents enquestes,  més del  25% de la gent  gran no

institucionalitzada té una ingesta inferior a la recomanada i entre les persones

ingressades un 65% té una malnutrició proteicoenergètica. La relació entre la

malnutrició i la mortalitat segueix una corba en forma d’U. 

6. Alteracions visuals (P.119)

Llort i Uréndez (2011, p.119), afirmen que: 

El deteriorament visual afecta a l’ancià en la seva qualitat de vida i repercuteix
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en les seves capacitats físiques (s’associa a un augment de la mortalitat i de les

caigudes),  psicològiques i  socials,  per una clara repercussió en les activitats

quotidianes i un increment de la tendència a l’aïllament. 

7. Alteracions auditives. Hipoacúsia

Llort i Uréndez (2011, p.119), afirmen que:

Té conseqüències físiques, mentals i funcionals que poden portar a l’aïllament,

la depressió o la dependència. Mentre que la freqüència de la hipoacúsia en la

població general  és d’un 10%, en la població de més de seixanta-cinc anys

arriba  al  40%.  Només  el  10-30%  d’aquestes  persones  disposen  de  pròtesi

auditiva. 

8. Polifarmàcia

S'entén per polifarmàcia l'ús de quatre fàrmacs o més. Segons Llort i Uréndez (2011), a

partir dels seixanta-i-cinc anys la majoria de persones estan polimedicades, per tant la

major part de la despesa farmacèutica es concentra en aquestes persones. Segons dades

obtingudes de la Gerència d’Atenció Primària., citat per els mateixos autors, un 57,02% de

tota la despesa en farmàcia durant l'any 2012 a les Illes Balears es va donar dins aquest

grup d'edat, i el 57,22% si parlem només de l’àrea Mallorca.

Amb l’envelliment les respostes de l'organisme als fàrmacs varia degut als canvis que es

produeixen en el cós de les persones . Aquests estan relacionats amb una disminució de

la depuració renal i una disminució del volum de distribució  i també afecten  la sensibilitat

dels receptors al fàrmac, modifiquen la resposta de l’organisme al fàrmac i augmenten la

probabilitat que la persona pateixi efectes secundaris. Hi ha una tendència a no tenir una

consideració  especial  d’aquest  grup i  a  utilitzar  les  mateixes  dosis  que en adults.  Es

calcula que el 20% dels ingressos hospitalaris estan relacionats amb reaccions adverses

a fàrmacs

En  els  països  d'ingressos  baixos  o  mitjans  malalties  cròniques  estan  convertint

ràpidament en la principal causa de càrrega de malaltia. No obstant això, el focus principal

dels legisladors de salut ha estat a la prevenció de morts per càncer i malalties del cor,

amb molt poca atenció al problema creixent de les necessitats a llarg termini per a la cura.

(Mayston, Guerra, Huang, Sosa, Uwakwe, Acosta, Ezeah i Prince, 2014)

Àmbit familiar
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L'individu al llarg de la seva vida té relacions amb altres persones, aquestes relacions

formen les  xarxes  socials  que  al  llarg  de  la  vida  del  individu  poden  ser  continues  o

intermitents.   Fudge,  Neufeld  & Harrison,  (1997)  Citat  per  Delicado,  Copete,  Barnes i

Garcia, (2011). Els autors, afirmen que la primera xarxa social  és la família que és la

proveïdora  de  cures  bàsiques  en  situacions  carencials  com  a  malaltia,  envelliment,

dependència. diferènciant així les xarxes de suport "naturals" (família, companys, amics i

veïns) de les xarxes de suport "organitzades" (ajuda professional, voluntariat institucional,

grups d'autoajuda). (Delicado et al., 2011, p.35).

"La importància de la família arriba fins al punt d'articular al seu voltant les relacions més

bàsiques i rellevants per contrast amb les etapes vitals posteriors" (Melsa, 1991). Citat per

Arenas i Nozo (2008, p.321). 

Segons  Arenas  i  Nozo  (2008),  les  persones  que  avui  són  majors  es  troben  amb un

conflicte: el model de família més patriarcal, típic de quan ells eren adults i el model actual

on els membres de la família són més independents. Aquests canvis han tingut lloc durant

les darreres dècades i de vegades ha estat difícil  per ells associar-los. A més, aquest

procés ha suposat un canvi alhora de l'atenció de les persones més dependents ja que les

generacions anteriors assumien que aquest col·lectiu seria cuidat per familiars cosa que

avui en dia no sempre es possible degut precisament per la independència dels membres

de la família. No obstant, les societats mediterrànies encara responsabilitzen a la família

d'aquests cuidats. 

Arenas i Nozo (2008, p.319) afirma que: 

Aquests canvis socials i  familiars, han suposat la ruptura material i  simbòlica

dels  compromisos  implícits  esperats  en  la  cadena  de  cures,  pels  quals  les

generacions descendents atenien en la vellesa als ascendents; per més que en

molts aspectes ens seguim trobant en una societat "familiarista" típica de les

societats mediterrànies del sud d'Europa. En aquest model, avui clarament en

transició, es responsabilitza a la família de la cura dels seus membres, jugant

l'Estat  de  benestar  un  paper  secundari  que  encara  avui  es  tradueix  en  la

responsabilitat de la cura i atenció de la gent gran.

 

En aquesta línia Bazo afirma que s'ha produït una revolució demogràfica, que condueix a

diverses  conseqüències,  juntament  amb altres  canvis  que han variat  les  expectatives

socials  sobre  l'envelliment.   Segons  l'autora  l'increment  de  l'esperança  de  vida  i  la
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disminució  de  fecunditat  esta  generant,  amb  terme  definit  per  la  mateixa  autora,  "la

verticalització generacional", que defineix com que "augmenta el nombre de generacions

vives i s'incrementen les possibilitats de mantenir relacions intergeneacionals en el mateix

temps que disminueix el  nombre de relacions intrageneracionals perquè disminueix el

nombre de la noves generacions" (Bazo, 2000, p.242). El que suposa que a una mateixa

família hi  hagi varies generacions lo que es contraposa a les famílies de generacions

avantpassades  amb  les  que  era  molt  improbable  que  es  relacionassin  més  de  tres

generacions.  La  mateixa  autora  afirma  que  a  conseqüència  d'aquest  fenomen  s'han

debilitat  les  estructures  familiars  entre  les  diverses  generacions.  Paral·lelament,  ha

incrementat la diversitat en les formes familiars, normes, i costums. Això comporta que es

produeixi gran heterogeneïtat en les seves relacions familiars en referència al col·lectiu de

persones majors).  

Atenent a la diversitat familiar Morgan i Kunkel assenyalen que els canvis complexos en

les relacions familiars associades amb l'augment de divorcis i  nous matrimonis encara

comencen a ser estudiats. Segons les autores, a les generacions de persones majors

futures existirà un increment de divorcis respecte a les actuals.   Les autores afirmen, que

"el  divorci  no  afecte  solament  a  la  relació.  Moltes  persones majors  han experimentat

l'estrès,  dislocacions  familiars,  i  la  complexitat  de  la  relació  resultant  dels  divorcis".

(Morgan i Kunkel, 2001, p.219). Aquest fet, comporta que les relacions amb generacions

més joves es vegi afectada en el sentit de que pot disminuir el contacte amb els néts i

dificultar la relació dels majors amb les noves parelles. 

En relació al  projecte OASIS acrònom de Old Age and Autonomy: The Role of Social

Services  Systems  and  Intergenerational  Family  Solidarity  (Citat  per  Bazo,  2008)

"L'objectiu  principal  del  projecte  és  conèixer  de  quina  manera  les  diferents  cultures

familiars i els sistemes sociosanitaris donen suport a la autonomia de les persones majors

i retarden la seva dependència, per millorar així la seva qualitat de vida i promoure noves

iniciatives polítiques i plans d'intervenció". (Bazo, 2008, p,84) 

Bazo, afirma que en el projecte OASIS es va concloure que la família continua portant el

major pes en referència a la cura de les persones majors, fins i tot en els països amb

estats de benestar que proporcionen serveis i amplies ajudes referent aquest sector. El

que ens duu a pensar,  segons l'autora que encara que s'hagin  debilitat  les relacions
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familiars intergeneracionals,  segueix predominant  en les societats  contemporànies una

tendència forta a la solidaritat familiar, normes i pautes socials sostingudes no solament

per  la  població  major,  sinó  també  entre  els  joves.  Aquesta  solidaritat  familiar  inclou

l'intercanvi  real  de  béns  i  materials,  ajuda  instrumental  i  suport  afectiu  entre  les

generacions. Bazo, (2008, p.84), afirma que;

Existeix una heterogeneïtat en les famílies pel que fa al significat que atorguen

al  suport  familiar  i  a  la  cura,  les  estratègies  que  estableixen,  o  el  grau

d'implicació  que  volen  i  esperen  dels  serveis  públics  (…)  Els  sistemes  de

benestar estan influïts per la cultura familiar i les famílies es veuen influïdes pel

sistema de benestar operant i  els serveis disponibles. Tot això interactua de

forma  específica  en  cada  societat  i  configura  models  diferents  d'equilibri  i

desequilibri entre els serveis formals i informals.    

Segons  Bazo,  l'envelliment  de  la  població  provoca  una  preocupació  a  la  societat

intergeneracional,  tant  dintre  del  pla  familiar  com social.  Existeix  un  debat  centrat  en

qüestions com la capacitat i voluntat de la família per els cuidats dels majors en el futur, o

fins quin punt ho podran fer i sobre la possibilitat de que els països puguin dotar en els

majors dels serveis necessaris. 

El  desenvolupament de la  societat  ha implicat  una millora en la  qualitat  de vida dels

majors però això, el mateix temps ha implicat una disminució dels valors com el "deure del

cuidar del major". 

En el mateix sentit, el Libro Blanco de la dependencia (2004) exposa que aquest canvi pot

ser conseqüència del radical canvi social començat els anys 20 del segle passat i produït

per la transformació del rol social de les dones que s'han incorporat totalment a la vida

social, laboral, econòmica i política, provocant així la caiguda del patriarcat.  Dídach Lluch

i Dupon afirmen que "els membres de més edat de la nostra societat han passat d’un

model de discriminació funcional sexual difós pel sistema educatiu reglat i per la mateixa

societat a un model democràtic, en què el gènere no condiciona les funcions". (Dídach

Lluch i Dupon, 2014, p 157). 

Per altre banda, Bazo fa referència a estudis que defensen que avui en dia la càrrega

recau damunt els familiars, fins i tot a països més desenvolupats on l'Estat de Benestar

ofereix més ajudes i serveis socials. 

Segons Bazo, la investigació damunt l'opinió de les ajudes de les persones majors ha
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demostrat que la població s'inclina més per les ajudes a majors en detriment de les ajudes

als més joves degut a que normalment els majors són més dèbils i tenen pitjor situació

econòmica. (Bazo, 2008).

Per Rivera (2001) citat per Bodelo (2010) "la cura informal és l'atenció no remunerada que

es  presta  a  les  persones  amb  algun  tipus  de  dependència  psicofísica  per  part  dels

membres de la família o altres subjectes sense un altre llaç d'unió ni d'obligació amb la

persona dependent que no sigui el de l'amistat o el de la bon veïnatge. Aquests agents i

xarxes no pertanyen als serveis formalitzats d'atenció ni a xarxes o associacions d'ajuda

mútua". (p. 87). 

El cuidador principal "és aquella persona que sense pertànyer al món sociosanitari i sense

haver-se format com a tal, és responsable de la cura de la persona dependent al seu

domicili". Aula mentor (Sense any, p.74)

El Libro Blanco (2004) assenyala que el perfil característic és el de una dona d’entre 40 i

60 anys i normament sol ser una filla o nora.

Martorell, García, Herranz i Ferreras apunten la correlació entre el grau de sobrecàrrega

del  cuidador  principal  i  el  deteriorament cognitiu  de la  persona major.  Indicant  que la

sobrecàrrega incrementa en els casos de demència moderada i disminueix en els casos

de demència lleu. A més, els autors afirmen que aquesta sobrecàrrega dels cuidadors

disminueix quan la persona major ingressa a una residencia.  (Martorell et al. 2015)

Espín (2012) Citat per Martorell et al. (2015, p.324) assenyala que sí que "existeix una

relació entre la dependència del malalt i la càrrega del cuidador, i així especifiquen que la

càrrega percebuda pel cuidador es relaciona amb el grau de deteriorament cognitiu de la

persona gran".

Segons l'Aula mentor, (sense any), els riscos del cuidador principal són: 

• Influència de les cures: la seva salut es pot deteriorar degut a la seva dedicació a la

persona dependent, els problemes de salut que més probablement poden patir són

aquells relacionats amb els músculs i els ossos (artrosi, osteoporosi, hèrnia de disc,

lumbàlgies), o disfuncions psíquiques o psicosomàtiques (nerviosisme, irritabilitat,

ansietat, insomni, pèrdua d'identitat, angoixa, alteracions psicosomàtiques o estats

depressius) o bé, disfuncions físiques (fatiga general, dolors dorsals, esgotament
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físic, debilitament de les forces i resistències), 

• Repercussions en l'àmbit  laboral  i  econòmic: ja que molts  dels cuidadors tenen

l'edat de jubilació o són mestresses de casa sense treball remunerat quan han de

començar a ocupar-se d'un dependent. La mateixa persona pot arribar a conviure

juntament amb altres persones fins a tres generacions en el mateix entorn, i sent

només ella la responsable de les cures i tasques domèstiques, el que li genera un

fort estrès i aclaparament.

Quan  els  cuidadors  desenvolupen  un  treball  remunerat  es  troben  nombrosos

problemes a mesura que la malaltia evoluciona, la necessitat d'atenció i de cures

és cada vegada més gran. Necessiten faltar a la feina amb més freqüència, i això

els ocasiona conflictes laborals i major tensió, així com preocupació o incertesa,

cosa que no els permet concentrar-se.

• Oci i relacions socials: normalment el cuidador principal perd quasi completament

el seu temps d'oci, en algun casos aquesta pèrdua es completa el que implica que

perdi les relacions que tenia establides amb amics. . 

• Reaccions emocionals: tots aquests canvis en la vida personal social i laboral del

cuidador principal van acompanyats de diverses reaccions emocionals que poden

ser  contradictòries,  per  una  part  es  tenen  sentiments  positius  de  satisfacció  al

contribuir al cuidat i desenvolupament del depenent. I per altra part sentiments de

frustració, degut tant a la falta de gratitud per part de la persona dependent com

per el  deteriorament d'ella. El cansament físic i  psicològic habitual en cuidadors

informals  poden  dur  al  desig  d'abandonar,  a  la  soledat,  a  desitjar  la  mort  del

depenent per que tot finalitzi, generant situacions difícils de sobredur. 

Si el cuidador principal utilitza els mitjans del seu abast, com els recursos formals

(residències temporals, centres de respir familiar, centres de dia, o ajuda a domicili)

o compte amb l'ajuda d'altres persones, és possible compaginar la relació d'ajuda i

el  manteniment de les relacions socials, aficions, etc.,  el que es tradueix en un

alleujament que beneficia el cuidador.

No obstant, segons el Libro Blanco (2004) ha incrementat amb bona proporció el suport

familiar per el cuidat de la persona, aquesta proporció refereix fins el 66% de cuidadors

que són recolzades per altres membres de la seva família en la realització de les cures. A

més, els autors informen que hi ha una incrementació recent respecte a les generacions
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passades en referència al cuidador formal, "comença a ser molt rellevant la "delegació" de

les cures cap a cuidadors / es retribuïts que fan les famílies amb majors ingressos, ja que

en un 14% de llars en què hi ha una persona gran que necessita cures permanents, el

cuidador / a principal és un empleat/ada de la llar". (Liblro Blanco, 2004, p.186).

Per altre banda, segons  Lluch i Dupon (2014), des d’un punt de vista de suport familiar,

les persones majors també es troben involucrades en el fenomen de la solidaritat familiar.

Els  autors  fan  referència  a  les  tasques  dels  padrins  en  el  que  ofereixen  un  suport

incondicional per a que els seus fills puguin compatibilitzar el treball remunerat amb les

tasques familiars. Els ingressos de pensions pot conferir protecció social als membres de

la família més joves que no poden treballar o buscar feina, i facilitar la retenció dels joves

en l'educació secundària o terciària. (Prince et al., 2016)

En  aquesta  mateixa  línia,  altres  autors  afirmen  que  aquest  paper  dels  padrins  és

fonamental  en  els  països  mediterranis,  "Aquest  model  de  protecció  propi  dels  estats

denominats  familiaristes  es  caracteritza  per  la  pressió  que  exerceixen  les  polítiques

socials sobre les famílies pel  que fa a la cura de les persones dependents"  Gomila i

Pascual,  (2012),  citat  per Orte,  Gomila, Pascual i  Vives, (2014, p. 356) .  Les autores,

afirmen que entre les seves funcions, predominen el rol  de supervisió, suport afectiu i

educatiu en relació amb els néts. 

Com  hem  dit  abans,  el  cuidat  intergeneracional  és  reciproc,  les  persones  majors

manifesten  un  rol  d'ajuda  als  seus  familiars,  però  aquesta  ajuda  va  condicionada  a

l'autonomia  de  la  persona.  Hem de  tenir  en  compte  que  la  persona  major  tendeix  a

incrementar  la  seva  dependència.  En  aquest  cas,  la  persona  major  passa  al  rol  de

receptora d'ajuda. 

Segons  el  Libro  Blanco  de  la  Dependencia,  la  família  és  la  protagonista  gairebé

hegemònica d'aquesta funció. Aquest model es propi dels països mediterranis i gairebé de

la major part del món. Segons el Libro Blanco,, "el paper d'altres xarxes, com a persones

amigues o veïnes, és insignificant, tot i que sí exerceixen una altra modalitat de suport

diversa de la purament material, com la de tipus emocional o informatiu o estratègic, els

quals són també molt importants per al benestar de la gent gran". (Libro Blanco, 2004, p.

184)
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Si  bé,  Dídach Lluch i  Dupon (2014)  assenyalen que  degut  a  la  crisi  que hem viscut

aquests darrers anys al nostre país, el paper de les persones de la tercera edat ha estat

fonamental, en el sentit de que ha augmentat l'atur i la població activa ha disminuït i els

majors  han  servit  de  suport  econòmic,  emocional  i  assistencial  a  la  seva  família  en

dificultats, i  fins i tot a altres membres de la societat. El que ha provocat un cost i ha

suposat un empitjorament de les seves condicions de vida.  

Lluch i Dupon (2014, p.170), afirmen que: 

El  Consell  Econòmic  i  Social  calculava  que  unes  420.000  famílies  a  l’Estat

espanyol  subsistien  gràcies  a  les  pensions de la  gent  gran.  La  Fundació  la

Caixa, en un estudi publicat el 2012 arribava a la conclusió que hi havia unes

300.000 llars en què tots els membres es trobaven en atur i vivien gràcies a la

pensió d’un jubilat. Si apliquem aquest percentatge a les dades de l’EPA per a

les Illes Balears, que en el primer trimestre de 2014 situaren en 51.000 les llars

en què tots els membres es trobaven en atur, arribaríem a la conclusió que prop

de 8.700 llars són sostingudes amb la prestació econòmica que rep un membre

de la tercera edat jubilat. 

Segons l'autor, la crisi ha tingut, apart de les esmentades anteriorment, una serie d'efectes

a les persones majors que es poden plasmar amb: 

a. Pèrdua de poder adquisitiu per la política de pensions

Atenent que la crisi econòmica ha estat a nivell internacional, Shugrue i Robinson (2009)

afirmen que les  persones majors es troben entre els més afectats per les reduccions en

els programes socials.

Segons Lluch i Dubon (2014) , els efectes de la crisi es plasmen en la congelació de les

pensions del 2011 i, posteriorment, s’actualitzaren sense tenir en compte la inflació. A més

d'una pujada de l'impost al consum i l'establiment d'un model de copagament (Reial decret

llei 16/2012, actualitzat l’1 de gener de 2014) enfront de la gratuïtat anterior amb una certa

modulació  respecte  la  renda,   el  que  provoca  una  reducció  del  poder  adquisitiu  real

d’aquest col·lectiu tan important, ja que existeix una correlació significativa  entre edat i
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consum de fàrmacs. 

A més, atenent a l'IMSERSO (2014,  p.82-83), informa de les reformes de normatives a

l'àmbit de la Seguretat Social del any 2011 al 2013, amb l'argument d'assegurar la seva

sostenibilitat a llarg termini i reforçar l'equitat del sistema públic de pensions. Aquestes

reformes afecten fonamentalment a les pensions de jubilació i es concreten en la Llei

27/2011, d'1 d'agost, d'actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat

Social, el Reial decret llei 5/2013, de 15 de març, de mesures per afavorir la continuïtat de

la  vida  laboral  dels  treballadors  de  major  edat  i  promoure  l'envelliment  actiu  i  la  Llei

23/2013,  de  23  de  desembre,  reguladora  del  Factor  de  Sostenibilitat  i  de  l'Índex  de

Revalorització del Sistema de Pensions de la Seguretat social.

Les mesures aportades per la reforma, recauen a :

• L'increment gradual de l'edat legal de jubilació en dos anys (des dels 65 fins

els  67),  entre  2013  i  2027.  Encara  que  s'inclouen  diverses  possibilitats  per

jubilar a una edat diferent. 

• L'increment gradual dels anys cotitzats per tenir dret al 100% de la prestació

(de 35 anys a 37 anys), entre 2003 i 2027. 

• El reconeixement de les carreres de cotització llargues, de manera que sigui

possible la jubilació als 65 anys amb el 100% de la pensió quan s'acrediti un

període de cotització de 38 anys i mig (amb ampliació gradual des dels 35 anys

actuals, entre 2013 i 2027). 

• La utilització per al càlcul de la base reguladora de les bases de cotització

dels últims 25 anys previs a la jubilació,  enfront  dels 15 previs a la reforma

(progressiu des 2013-2022). 

• L'increment dels incentius per a la prolongació voluntària de la vida laboral

més enllà de l'edat legal de jubilació. Es reconeix un percentatge addicional per

cada any, entre el 2% i el 4%, en funció del nombre d'anys cotitzats. 

• S'habiliten  noves fórmules  de compatibilitzar  la  pensió  amb el  treball.  Es

facilita la possibilitat de cobrar el 50% de la pensió i alhora ser treballador en

actiu sense perdre la condició de pensionista. Per a això s'ha d'haver arribat a

l'edat legal de jubilació i el 100% de la base reguladora. Quan finalitza el període

de treball actiu, es restableix la pensió íntegra. 

• Es modifica el  règim jurídic  dels  complements a mínims de les pensions
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contributives, de manera que, en cap cas, l'import de tals complements sigui

superior  a  la  quantia  de  les  pensions  de  jubilació  i  invalidesa  en les  seves

modalitats no contributives vigents (s'estableixen excepcions en gran invalidesa

i orfandat).

• Increment de l'edat per accedir a la jubilació anticipada i la jubilació parcial.

Per altre banda, Vinuesa i Moreno (2000, p.62) afirmen que "la intensitat del fenomen fa

que l'envelliment demogràfic sigui considerat com un greu problema. S'anuncia la fallida

del sistema de pensions i la viabilitat econòmica del sistema sanitari queda en possible

vulnerabilitat  futura".   (Vinuesa  y  Moreno,  (2001,  p.62).  En  aquest  sentit,  Grande

assenyala  que  aquest  fenomen  posa  amb  evidencia  la  vulnerabilitat  del  sistema  de

pensions  (Grande, 2000)

Salva (2013, 41), afirma que:

"L’envelliment és emprat moltes vegades com a factor bàsic d’una hipotètica

crisi de les pensions de repartiment i/o de l’Estat del Benestar. (...) En aquesta

circumstància  la  demografia  pot  ser  manipulada  per  afavorir  les  pensions

privades,  especialment  lligades  a  entitats  financeres,  que  consideren  les

pensions més un negoci que un servei".

Atenent a l'informe del IMSERSO, posa a manifest que la despesa específicament referit a

pensions es situa en un valor proper que la resta de despeses d'aquesta naturalesa de la

mitjana de la Unió Europea. Per tant, observant les dades disponibles a Eurostat (2012),

citades a IMSERSO (2014, P.74-75)  reflecteixen que la despesa en protecció social a

Espanya  (25'9% del PIB) és 3,6 punts percentuals (p.p.) inferior a la mitjana de la UE-28.

Atenent a la població major,  encara que la diferència disminueixi amb una diferència de

2'3 p.p., Espanya es situa per sota de la mitjana europea,  (9,2% i 11,5%, respectivament).

Finalment, segons el Libro Blanco, en àmbits professionals es marca l'idea de que els

majors de 65 anys són un càrrega per la societat degut al finançament dels sistemes de

pensions i  el  cuidat  que necessiten els més dependents,  el  que provoca una càrrega

difícilment suportable.

Afortunadament, aquesta idea va canviant degut a la presència social de persones majors
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i de que aquest tipus de població ha despertat dins el món de les finances i el consum.

(Libro Blanco, 2004)

b. Increment dels casos de maltractament. 

Segons l’OMS (s.f.) citat per Vaquer i Alonso (2015, p. 378-379):

El maltractament a les persones grans es pot definir com un acte únic o repetit

que  causa  mal  o  patiment  a  una  persona  d’edat,  o  la  falta  de  mesures

apropiades per evitar-lo, que es produeix en una relació basada en la confiança.

Continua dient  que pot  adoptar  diverses formes,  com el  maltractament  físic,

psíquic, emocional o sexual, l’abús de confiança en qüestions econòmiques i

negligència. 

Waite i Das (2010), afirma que entre les edats més avançades les formes de maltracte

més habitual és el maltracte verbal. 

"L’abús  econòmic  a  les  persones  majors  és  una  forma de  maltractament  pel  qual  la

persona gran perd la seva autonomia financera (…). La falta de conscienciació de la

mateixa persona gran fa que sigui un problema actual molt poc visible, per no dir invisible

socialment parlant".  Vaquer i Alonso (2015, p. 379). 

Segons Shugrue i Robinson (2009) la vulnerabilitat, al frau i l'abús econòmic s'han vist

incrementats per la crisi econòmica. En aquesta mateixa línia Mukherjee (2013) citat per

Sánchez, Blasco i Ballester (2014, p.264) afirma que "la tendència s’ha incrementat des

de l’inici de la recessió econòmica en 2008, quan nombrosos adults es quedaren aturats,

fins al punt que es registren nombrosos adults que han de tornar a casa dels pares, ja

grans, per poder subsistir". Els autors posen a rellevància que el problema sorgeix quan

els descendents assumeixen un rol inadequat d’administradors econòmics dels béns i les

propietats dels seus pares. (Sánchez, Blasco i Ballester, 2014).   

En aquest sentit,  Vaquer i  Alonso (2015), refereixen que hi  ha hagut un increment de

casos de maltractament econòmic en els darrers anys detectat pel Programa de Prioritat

Social de l’IMAS. Aquests casos han passat de 3,7% en el 2011 a 17% durant el 2014. No

obstant, els autors refereixen que aquest augment pot ser degut a la millora en la recollida

de dades, i un increment a l’atenció des de l’equip de prioritat social.
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El  National  Committee  for  the  Prevention  of  Elder  Abuse (NCPEA) citat  per  Vaquer  i

Alonso (2015, p.379). Afirma que els principals responsables d'aquest tipus d'abús són

membres de la família. O bé, persones amb una mentalitat depredadora i contacten amb

persones  majors  que  estan  soles  per  aprofitar-se  econòmicament  d'elles.  Segons

Bagshaw,  Wendt,  Zannettino  i  Adams  (2013),   en  un  estudi  a  Austràlia, els  autors

conclouen que l'abús que predomina és l'abús financer i tendeixen a ser els abusadors

algun membre de la família. 

c. Retallades en la Llei de Dependència.

Segons  Rodríguez  Cabrero  (2011)  citat  per  Ballester  i  Miralles  (2014  p.140)  "la  Llei

sempre  ha  patit  un  finançament  insuficient,  el  seu  desplegament  es  feia  des  de  la

perspectiva estratègica de convertir el sistema de protecció a la dependència en un dels

pilars més importants de l’Estat de benestar".

Ballester i Miralles (2014) assenyalen que el desenvolupament de la Llei va ser progressiu

des del  principi  fins  l'arribada  del  Partit  Popular  en  el  govern  durant  el  2011 que va

congelar  el  procés  d’aplicació,  a  l’Estat  i  a  les  Illes  Balears  per  tal  de  "garantir  la

sostenibilitat del sistema". 

Atenent a les dades de l’IMSERSO citat per Ballester i Miralles (2014 p.142) s’ha passat

de 2,61 perceptors de prestació per 100 habitants el 2011 a 1,54 perceptors el 2014. Si

observem solament les Illes Balears, la reducció és de 28,86%.

Els canvis produïts pel PP a finals de 2011 afectà també a la persona cuidadora, deixant

de reconèixer el seu paper dintre del sistema de Seguretat Social sent vulnerable un altre

cop del camp protector que li havia proporcionat la Llei 39/2006 i fora de poder gaudir dels

programes de formació i mesures per poder gaudir dels períodes de descans. (Ballester i

Miralles, 2014).

El Real Decret Llei 20/2011 retarda el calendari d'entrada de les persones dependents

moderats en un any, i posteriorment la Llei 20/2012 els posposa definitivament fins Juliol

del 2015

La  reforma  de  la  Llei  20/2012  rebaixa  les  quanties  de  les  prestacions  econòmiques

sobretot en lo referent als cuidats en el entorn familiar que passa de 520'69 €/mes per

atendre a una persona en grau de discapacitat molt greu a 387,64 €/mes; aquesta rebaixa
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afecta també als que ja eren beneficiaris abans de l'entrada en vigor de la Llei (Agost

2012) i, a més, a partir del 2013 el cuidador s'ha de pagar la quota de la Seguretat Social,

però aquesta no es obligatòria  el  que provoca un descens a les altes a la  Seguretat

Social. (Montserrat, 2014).

Aquest canvi del model assistencial es completa en dos Reals Decrets i una "Orden" de

finals de desembre de 2013 que rebaixen les quotes del Nivell mínim de protecció per el

que  les  Comunitats  Autònomes  han  d'assumir  la  despesa  que  deixa  de  finançar

l'Administració General del Estat (RDL 1050/2013)  citat en Montserrat (2014).

Les retallades pressupostàries han incidit que el nostre nivell de protecció (0,7% / PIB)

sigui un els més baixos de la Unió Europea; la reducció de quasi 2.500 milions d'euros el

2013 ha significat una disminució de la despesa en un 0,24% del PIB. La reforma de la

LAPAD a través de la Llei 20/2012, ha provocat majors dificultats per obtenir el dret de

dependència,  i  pot  provocar un empobriment  progressiu d'aquest  tram de la  població,

sobretot en el col·lectiu de les persones amb Grau 1, en que s'ha deixat fora de cobertura

a més de mig milió de persones.  (Montserrat, 2014)

No obstant, en l'entrada de l'unió de partits d'esquerra (PSOE, MÉS I PODEMOS, Juny

del 2015 a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears) s'incrementa el  pressupost de

l'Institut  Mallorquí  d'Afers  Socials  amb  un  increment  de  quasi  33  milions  en  el  2016

respecte  a  la  legislatura  del  2015  del  Partit  Popular.  A més,  el  pressupost  del  2017

ascendeix a 21'4 milions d'euros en relació a l'anterior pressupost, el que suposa el més

alt  en la història del  departament que s'encarrega dels  serveis socials  del  Consell  de

Mallorca amb un pressupost total de 176.903.072,50 euros.  (Pressupost IMAS, 2017)

Una de les àrees que inverteix en major nombre la unió d'esquerres és l'àrea d'Atenció a

la Dependència passant dels 53.740164,45€ del 2016 als 62.114.640,28€ al 2017. Aquest

augment  pressupostari  és  destinarà,  majoritàriament,  a  la  creació  de  noves

infraestructures i serveis o a la reforma i ampliació de les ja existents. Posant especial

èmfasis a la creació de places públiques a residencies i en un segon pla referent a la

inversió es destinarà al manteniment de llar pròpies i en el funcionament del nou Servei

d'Atenció Domiciliària (Pressupost IMAS, 2017).

e. Pressió psicològica
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Segons Shugrue i  Robinson (2009) la crisi  econòmica, ha conduit  a un major risc de

sofriment  mental  i  problemes de salut  físic.  Les persones majors amb ingressos més

baixos, amb nivells més baixos d'habilitats funcionals, i  sense fortes xarxes familiars o

socials tenen un risc més alt de símptomes depressius. (Kim i Lee, 2015).

Segons Ellison et al. (2012) citat per Gómez, Llabrés, Gili Roca i García (2015, p.182) "es

considera que la població gran pot mostrar més variacions en els símptomes de depressió

respecte de l’adult jove. Així, sol presentar major anhedonia (dificultat per experimentar

plaer), falta d’interès en les relacions socials i irritabilitat". 

Segons els autors, existeix una correlació entre l’edat i la depressió, en el que a mesura

que incrementa l'edat augmenta la vulnerabilitat de deprimir-se. Els autors fan referència a

les situacions de pèrdua i alts nivells d’estrès, que es veuen incrementats en els nivells

socioeconòmics més baixos, degut a que presenten més sentiments de fracàs i tristesa en

fer una valoració personal dels assoliments aconseguits durant la vida. (Gómez et al.,

2015).  Per  altre banda,   Reig (2001,  p.177)  afirma que hi  ha nombrosos estudis que

avalen una major  estabilitat  emocional  amb els  anys  i  una disminució  en el  malestar

psicològic amb taxes d'ansietat i de depressió inferiors a les altres edats.

Atenem a  l'àmbit social de les persones majors:

En la vellesa apareixen alguns fenòmens psicosocials com la reducció de les activitats

socials i per tant la implicació emocional i conductual que aquestes aportaven i així trobam

una  tendència  a  l'aïllament  i  un  deteriorament  físic  i  cognitiu  acompanyat  de  una

disminució  de  la  capacitat  econòmica.  Corralíza,  (2000).  Per  altre  banda,  Arenas

assenyala que el món social extern tant d'homes com de dones és més assídua i variat

que  en  les  edats  adultes,  i  tenen  activitats  d'oci  tant  participatives  com formatives.  .

(Arenas i Nozo, 2008). 

Segons Gil Calvo (2001), citat per Arenas i Nozo (2008, p.316-317). Es preveu que en un

futur les persones majors tindran més oportunitats per desenvolupar-se com a col·lectiu

autònom però actualment s'han d'anar arreglant amb un present totalment nou per a tots

(vells i no), en el qual en moltes ocasions s'ha etiquetat a la vellesa com un problema de

difícil solució, degut a l'augment present d'aquest col·lectiu i que es preveu que continuarà

augmentant en el futur i dels llasts econòmics, sanitaris i familiars conseqüents. Degut a la

imatge negativa que la societat projecte de les necessitats de les persones majors, degut
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a que una minoria importat  d'elles son dependents i per tant necessitades d'ajuda publica

el majors es veuen obligats afrontar una recreació de la seva pròpia vellesa com una

etapa que mereix esser viscuda. 

El baix nivell de participació social i la inadequada activitat social que reben o perceben

les persones majors impliquen un aïllament social. Hall i Havens (1999) Citat per Delicado

et al. (2009 p.35) "van definir l'aïllament social com la mesura objectiva de tenir mínimes

interaccions amb altres;  i  aïllament  emocional  (o  soledat),  com el  sentiment  subjectiu

d'insatisfacció amb el baix nombre de contactes socials mantinguts". L'aïllament social

implica una soledat objectiva i sol·licitud social i l'aïllament emocional o soledat implica

una solitud subjectiva o solitud emocional. 

En aquesta mateixa línia,  molt  recentment Cattan, White,  Bond et al.  (2005)  citat  per

Delicado et al. (2011 p.34) "defineixen la soledat o aïllament emocional com el sentiment

subjectiu de falta o pèrdua de companyia, mentre que consideren que l'aïllament social és

l'absència objectiva de contactes i d'interaccions entre la persona gran i la xarxa social". 

Aquesta  solitud  sol  tenir  com  a  conseqüència  una  situació  sociofamiliar  deficitària,

problemes de salut, fragilitat, alteracions del comportament i en alguns casos un rebuig a

les ajudes socials.  Així  es fa necessari  disposar d'un sistema de detecció,  valoració i

intervenció específic per evitar o remediar la situació. 

En quant a la pressió psicològica de les persones cuidadores, les xarxes socials també

poden influir a la seva situació de salut de diverses maneres proporcionant recursos com

a formació,  suport  emocional,  ajuda material,  etç.  Aquest  suport  es  important  perquè

repercuteix  directament  en  el  benestar  i  en  les  expectatives  de vida satisfactòria  que

incideix directament en la vida del cuidador principal.  (Delicado et al., 2011).

En  quant  al  rol  de  la  vellesa  a  la  nostra  societat  i  atenent  en  compte  com  estava

estructurada,  tenim  dificultats  per  apreciar  funcions  socials  que  siguin  dignes  de  ser

anomenades com a tal. Es vera que els grans han jugat i juguen actualment rols parcials

molt rellevants, igual que a èpoques en que la funció social de la vellesa si era clara. Però

la suma de tots aquests rols fragmentaris no es suficient per conformar un paper social

global, o una funció social col·lectiva que pugui ser designada com a tal. A la societat

actual, no es troba un rol que doni identitat social a la vellesa actual, que es reconegui i
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diferenciï respecte als altres períodes del cicle vital. (Arenas i Nozo, 2008). 

Una vegada que sabem reconèixer la naturalesa fragmentada i desigual del estatus social

de la vellesa, tenim més facilitat per comprendre la situació general de la gent gran en

quant a situacions socials concretes de la vida quotidiana, tant institucional com política o

social. 

Ens trobem amb una societat, en relació a la vellesa que té una part de deure en la que la

gent  gran està relegada el  que provoca que sigui  un grup social  receptor;  i  una part

d'haver en la que s'han aconseguit, mantingut i fins i tot augmentat els nivells de protecció

social. (Arenas i Nozo, 2008)

 

MARC LEGISLATIU 

El marc legislatiu referent a l'atenció a persones en situació de risc social comprèn tant la

legislació estatal, autonòmica com normativa local. 

Principalment, les lleis aplicables en aquest àmbit són:

Llei 39/2006 de 14 de desembre de promoció de l'autonomia personal i atenció a les

persones en situació de dependència. (LAAD). 

Aquesta Llei, és la primera que reconeix el dret de l'atenció a persones en situació de

dependència. Té com objecte regular las condiciones per exercir el dret a la promoció de

l’autonomia  personal  i  atenció  a  les  persones  en  situació  de  dependència,  amb  la

col·laboració de totes les administracions publiques.

Aquesta Llei es coneguda popularment com a Llei de Dependència. Va entrar en vigor el

14 de desembre de 2006 i va obrir la possibilitat d'exercitar uns drets d'obtenir prestacions

socials per part de l'administració que podien exigir els ciutadans de manera immediata

davant  l'administració  i  que  fins  aquell  moment  no  estaven  reconeguts  como a  drets

subjectius.

La  Llei  es  preocupa de vetlar  per  les  necessitats  de  les  persones  que  es  troben en

situació  d'especial  vulnerabilitat  i,  per  això,  requereixen  d'ajudes  per  dur  a  terme les

activitats essencials de la vida diària, assolir més autonomia i poder exercir plenament els

seus drets com a ciutadans. 
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La seva finalitat es garantir els ciutadans i a les Comunitats Autònomes un marc estable

de recursos i serveis per a l'atenció a la dependència involucrant a l'Estat a intervenir en

aquest àmbit amb la modalitat de la protecció social complementaria a l'acció protectora

de l'Estat i del Sistema de Seguretat Social, potenciant el compromís de tots els poders

públics en la promoció i dotació de serveis socials de qualitat i també millorar la situació

dels serveis socials existents. 

Serveix de via per la col·laboració i participació de les Administracions Públiques i per

optimitzar els recursos públics i privats disponibles.

Regula les condicions bàsiques de promoció i autonomia personal i atenció a les persones

en situació de dependència mitjançant la creació d'un Sistema per a l'Autonomia i Atenció

a  la  Dependència  amb  la  col·laboració  i  participació  de  totes  les  administracions

públiques. No estableix directament  les prestacions, sinó que fixa les condicions que

s'han de donar perquè els ciutadans puguin disposar d'aquestes prestacions. 

Estableix un nivell mínim de protecció, definit i garantit financerament per l'Administració

General del Estat. També estableix un segon nivell de protecció on preveu un règim de

cooperació  i  finançament  entre  l'Administració  General  del  Estat  i  les  Comunitats

Autònomes i deixa oberta la porta a un tercer nivell addicional de protecció als ciutadans

per part de les Comunitats Autònomes. 

Estableix  una  sèrie  de  mecanismes  entre  l'Administració  General  del  Estat  i  les

Comunitats Autònomes, ja que la col·laboració entre ells es fonamental, entre els quals

destaca la creació del  Consell  Territorial  del  Sistema per a  l'Autonomia i  Atenció a la

Dependència. 

El finançament s'ha de determinar pel nombre de persones en situació de dependència i

dels serveis i prestacions que preveu la llei, i en tot cas, l'Administració General del Estat

ha de garantir el finançament de les CC.AA per el desenvolupament del nivell mínim de

protecció per les persones en situació de dependència que recull la llei. 

Els beneficiaris han de contribuir econòmicament el finançament dels serveis en funció de

la seva capacitat econòmica segons el tipus de servei que es presta i el seu cost. 

Aquesta Llei va suposar una novetat en l'aspecte de la regulació dels Serveis Socials. 

Reial  Decret  504/2007  de  20  d'Abril, pel  qual  s'aprova  el  barem  de  valoració  de

dependència  establert  per  la  Llei  39/2006  de  14  de  desembre.  La  Llei  classifica  les

situacions de dependència en tres graus:
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• Primer Grau o dependència moderada: persones que necessiten ajuda per realitzar

diverses  activitats  bàsiques  de la  vida  diària,  almenys  una  vegada  al  dia,  (per

exemple, per menjar i beure, controlar la micció o la defecació, rentar-se, vestir-

se  ...),  o  necessiten  ajuda  intermitent  o  limitada  per  a  mantenir  l'autonomia

personal.

• Segon Grau o dependència severa: persones que necessiten ajuda per realitzar

diverses activitats bàsiques de la vida diària dues o tres vegades al dia, però no

requereixen  el  suport  permanent  d'un  cuidador,  o  necessiten  molta  ajuda  per

mantenir l'autonomia personal.

• Tercer  Grau  o  gran  dependència:  persones  que  necessiten  ajuda  per  realitzar

diverses activitats bàsiques de la vida diària diverses vegades al dia i, per la seva

pèrdua total d'autonomia, necessiten el suport indispensable i continu d'una altra

persona, o bé tenen necessitat d'ajut total per a mantenir l'autonomia personal.

La Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears (LSSIB).

Aquesta Llei apareix com a conseqüència de la feblesa del sistema de la situació dels

Serveis Socials de les Illes Balears, relacionada amb la manca de pressupost que ha duit

com a conseqüència grans diferencies en l'accés dels recursos per part dels ciutadans de

les Illes Balears.

Reconeix la universalitat en l'accés als Serveis Socials que reconegui la realitat actual i

avanci cap a l'Estat de Benestar juntament amb la salut, l'educació i el sistema nacional

de pensions.

Preveu  per  primera  vegada  l'aprovació  de  carteres  de  serveis  que  inclouran  les

prestacions a les que els ciutadans tindran dret,  dret subjectiu que podrà exigir  a les

administracions competents i davant els tribunals.

Introdueix elements homogeneïtzadors a tots els territoris de la Comunitat Autònoma amb

la finalitat de garantir unes prestacions mínimes i unes condicions bàsiques de qualitat de

serveis, amb independència de l'illa o municipi en el que visquin o rebin la prestació.

Promou una reorganització dels serveis socials i la creació dels centres de Serveis Socials

orientats  a  col·lectius  amb  problemàtiques  identificades  i  singulars,  procurar-ne  la

normalització  i  la  reincorporació  social  o  actuar  com  a  espai  de  trànsit  a  un  servei

especialitzat. 

Reconeix que són els usuaris dels serveis i la població en general els que millor poden
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transmetre les necessitats socials i  una responsabilitat pública per a garantir  aquestes

prestacions. Pretén una millora en la qualitat dels serveis. 

El legislador opta "per refondre en una sola llei la regulació dels Serveis Socials, el règim

d'autoritzacions, homologacions, i acreditacions, el règim competencial i organitzatiu, i una

amplia regulació dels sistema d'inspeccions i del règim sancionador, en el benentès que

això facilita la comprensió global i l'aplicació de tot el sistema. 

L'objecte d'aquesta Llei es regular i ordenar el sistema dels Serveis Socials de les Illes

Balears per a garantir l'accés universal i  configurar un sistema de Serveis Socials que

doni resposta a les necessitats de les persones. 

Defineix  la  xarxa dels  Serveis  Socials  com a la  suma de serveis  socials  de titularitat

pública i els de titularitat privada que estaran sota la inspecció i control que descriu la

mateixa Llei. Tenen com a finalitat assegurar el dret de les persones a viure dignament

durant totes les etapes de la vida i s'adreça especialment a prevenir les situacions de risc,

compensar els dèficits  de suport  social  i  econòmic de situacions de vulnerabilitat  i  de

dependència  i  promoure  actituds  i  capacitats  que  facilitin  la  integració  social  de  les

persones.  També estableix  que aquest  sistema de serveis  socials  ha de funcionar  de

forma integrada i coordinada en xarxa d'acord a la Llei i que s'han de coordinar amb tots

els sistemes o subsistemes que incideixen en la qualitat de vida com a salut o habitatge. 

La  Llei  exposa  clarament  quin  és  el  seu objecte,  persones  destinatàries  dels  serveis

socials,  situacions  en  necessitat  d'atenció  prioritària,  drets  i  deures  de  les  persones

destinatàries, drets dels usuaris dels serveis residencials,  estructura i  prestacions dels

serveis socials: tècniques, econòmiques i tecnològiques i determina com a prestacions

bàsiques l'allotjament, l'alimentació i el vestit, així com l'accessibilitat a la informació i als

recursos del sistema dels serveis socials. 

Aquestes prestacions tenen un caràcter universal. 

Segons Juan (2011 p.84) els serveis socials comunitaris  tenen les següents funcions:

• Detectar les situacions de risc i de necessitat personal, familiar i comunitària

en llur àmbit territorial.

• Valorar les situacions de necessitat i fer-ne el diagnòstic social, des d’una

perspectiva interdisciplinària. 

• Oferir informació, orientació i assessorament. 

• Elaborar un pla d’intervenció comunitària que doni resposta a les necessitats

detectades i avaluar-lo periòdicament. 
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• Emprendre actuacions preventives, el tractament social  i  les intervencions

necessàries en situacions de necessitat social. 

• Intervenir en el nuclis familiar o de convivència en situació de necessitat. 

• Proposar i  establir  el  programa individual d’atenció a la dependència i de

promoció de l’autonomia personal. 

• Revisar el programa d’atenció a la dependència i de promoció de l’autonomia

personal quan correspongui. 

• Donar serveis d’ajuda a domicili, teleassistència i suport a la unitat familiar o

de convivència, en coordinació amb els serveis sanitaris a domicili. 

• Orientar  l’accés  als  serveis  socials  especialitzats,  sobretot  els  d’atenció

diürna, tecnològica i residencial. 

• Coordinar-se amb els serveis socials especialitzats.

Decret 66/2016, de 18 de novembre, pel qual s’aprova la Cartera bàsica de serveis

socials de les Illes Balears 2017-2020 i s’estableixen principis generals per a les

carteres insulars i locals.

Per aquest Decret es substitueix la cartera anterior aprovada l’any 2011 i que no va arribar

a ser desenvolupada. 

La  Cartera  bàsica  dels  serveis  socials  és  l’instrument  que  determina  el  conjunt  de

prestacions del sistema públic de serveis socials que presta el Govern de les Illes Balears

o que finança a través de convenis amb altres administracions públiques, i ve estipulat per

la Llei de serveis socials aprovada a la legislatura 2007-2011.

La Cartera bàsica estableix els serveis en els quals té competència l’executiu de les Illes

Balears,  la  població  destinatària  d’aquests  serveis,  l’equipament  necessari  i  ràtios

professionals, formes d’accés als serveis i/o prestacions, l’entitat responsable i el tipus de

prestació (garantida o de disponibilitat pressupostària).

L’elaboració d’aquesta nova cartera de serveis socials permetrà concertar serveis amb les

entitats del Tercer Sector Social  de la Comunitat Autònoma i  garantir  l’estabilitat en la

gestió dels serveis públics. 

Una de les novetats més important és que per primera vegada destaca la renda social que

s’inclou a la Cartera de serveis socials.  Permet accelerar la incorporació de nous perfils
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de persones beneficiàries de la renda social, que en una primera fase ha anat dirigida

exclusivament a famílies sense ingressos i amb menors a càrrec per poder incorporar tots

els perfils de persones que poden cobrar la renda social.

La prestació econòmica s'ampliarà a tot tipus de famílies i parelles que no arribin a l’ingrés

mínim  de  subsistència  que  marca  la  Llei  de  renda  social  i  a  les  persones  soles

beneficiàries d’una pensió no contributiva (PNC).

A més,  s'incorporen  nous  serveis  destinats  a  col·lectius  específics,  com  són  el  de

persones amb discapacitat física, persones amb diagnòstic de salut mental i  joves ex-

tutelats per l’Administració, que complementen els ja existents.

Aquests serveis són els següents:

Persones amb discapacitat física:

- Servei d’acompanyament.

- Servei d’habitatge supervisat.

Persones amb diagnòstic de salut mental:

- Servei d’habitatge supervisat.

- Serveis ocupacionals.
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METODOLOGIA

S'ha desenvolupat un enfocament multimètode, basat en una revisió documental i  una

enquesta domiciliària. 

Per tal d’assolir els objectius de l’estudi ha calgut desenvolupar nous mètodes de treball,

basats fonamentalment en l’estudi de camp i  la recerca bibliogràfica en els camps de

l’anàlisi psicosocial de les persones majors. Les accions desenvolupades en cadascun

dels apartats principals del treball es descriuen a continuació. 

RECERCA DOCUMENTAL

La recerca documental sobre el  tema s’ha realitzat utilitzant en primer lloc la base de

dades  Descriptors  en  Ciències  de  la  Salut  (DeCS)  per  cercar  les  paraules  clau  que

apareixen amb més freqüència en la literatura científica sobre el  tema. En segon lloc,

s’han  utilitzat  les  paraules  clau  trobades  en  comú  a  diferents  fonts  documentals  de

referència. 

Els descriptors utilitzats han sigut: dependència (dependència, dependence, dependency),

cura (cuidados, care, long-term care), família (family, familia), persones majors (personas

mayores,  elderly people),  vulnerabilitat  social  (vulnerabilidad social,  social  vulnerabily),

crisi ( crisis, crisi). 

Posteriorment s’ha cercant el publicat, principalment des de l'any 2007, si bé també hem

consultat publicacions anteriors a aquest any amb anglès, castellà i català a les bases de

dades EBSCOhost, SCOPUS, ISOC y Social Worker Abstracts i la biblioteca (on-line) de

la UIB. 

S'ha realitzat  un anàlisi  bibliogràfic  dels  principals  articles,  informes i  estudis  sobre la

vulnerabilitat de les persones majors, atenent als factors familiars, socials, de salut i a

l'atenció a la dependència.

Paral·lelament a la recerca sistemàtica,  es va contactar  en diferents ocasions per  via

telefònica amb el Servei Socials de Ponent, on ens varen informar que es trobaven amb

un moment de transició de cap i facilitant un correu electrònic del que fins aquest moment

havia  estat  el  cap  de  serveis,  també ens varen  comunicar  que en aquell  moment  el
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departament es trobava fora cap de serveis. Vàrem sol·licitar a través del correu electrònic

si  ens podrien  facilitar  informació  sobre  dades sociodemogràfiques del  barri,  població

usuaris dels serveis socials i serveis que s'ofereixen. No varem tenir resposta en aquest

correu. No obstant, en una d'aquestes cridades telefòniques ens varen comunicar que en

el barri del Terreno no hi havia cap centre de dia i el més proper en que ens podíem trobar

era la residència de la Bonanova, que ja es troba fora del barri objecte, on creien que

també hi havia assistència com a centre de dia. Posats en contacte en la residència, ens

varen comunicar que ja feia uns quants anys que no tenien servei com a centre de dia. 

Finalment, també varem contactar amb l'Institut Nacional de Estadística (INE) i amb el

Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO). Per l'IMSERSO, ens varen facilitar

les pàgines Web, de les que hem pogut extreure informació:

http://www.dependencia.imserso.es/dependencia_01/info_d/index.htm 

http://www.espaciomayores.es/espaciomayores_01/index.htm

http://www.imserso.es/imserso_01/per_mayores/index.htm 

DADES SOCIODEMOGRÀFIQUES

Segons l'IMSERSO 2014 de personas mayores en España, les persones majors de 65

anys  representaven  el  18'2%  de  la  població  en  general  espanyola  durant  el  2013.

D'aquests, el 5'7% tenien 80 anys o més. 

A Mallorca hi  ha, segons dades de l’IBESTAT citat per Vaquer i Alonso (2015, p.378),

175.017 persones grans, de 60 i més anys, de les quals el 55% són dones i el 45% són

homes, parlant  en xifres generals.  Fins i  tot  podríem concretar més,  37.692 persones

tenen 80 i més anys, de les quals el 7,6% són homes i el 13,92% són dones. 
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DADES SOCIODEMOGRÀFIQUES DEL BARRI DEL TERRENY

Si comparem la piràmide de població major de 65 anys en proporció al total de la població

del barri amb la del municipi de Palma podem observar que en el municipi hi predomina

una població més envellida ja que el 15'18% de la població de Palma està compost per

aquest col·lectiu de més de 65 anys, mentre que en el barri la composició és d'un 12'59%

(833 habitants). 

A més, si comparem la taxa d'envelliment de l'envelliment, (població major de vuitanta

anys)  també  podem  observar  una  lleugera  major  presència  en  el  municipi  (3,85%)

respecte al barri (3%).

La taxa de sobreenvelliment és la relació entre els majors de 74 anys i el total de les

persones majors (65 i més anys). Permet conèixer el grau d'envelliment del sector de les

persones majors.  Al  barri  la taxa de sobreenvilliment és de 66'3%. És a dir,  hi  ha 66

persones de 75 o més anys,  per cada 100 persones de 65 o més anys.  Encara que

aquesta  taxa  sigui  menor  a  la  de  municipi  de  Palma,  ens  trobem amb una  taxa  de

sobreenvelliment molt elevada. 

S'ha  de  tenir  present  que  el  sector  de  persones  més  majors  de  74  anys,  està  en

situacions de dependència cada vegada més intenses i que el barri del Terreno hi ha 552

persones en aquest grup d'edat. 
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ENQUESTA

Per conèixer les característiques de la població major del barri del Terreno hem enquestat

a la població major de 65 anys del Terreno. 

La mostra seleccionada per nosaltres esta compost per 100 persones majors residents al

barri del Terreno de Palma, seleccionades per un procediment aleatori. El marge d'error

d'aquest estudi és de 5,6  amb un nivell de confiança de 2 sigmes. 

L'objectiu  principal  d'aquesta  investigació  és  conèixer  en  quins  àmbits  es  troben més

vulnerables el col·lectiu de persones majors. Per això, es realitza un model d'enquesta en

les  següents  variables:  Estat  civil,  recursos  econòmics,  convivència,  condicions

d'habitatge, relacions familiars, relacions socials, salut i dependència 

IDENTIFICACIÓ DE LA MOSTRA ESTUDIADA

La mostra esta composta per 42% homes i 58% dones; 27 % menors de 69 anys 46% en

una edat compresa de 70 a 79 anys i 27% amb una edat superior a 79 anys. 

Si la distribuïm per edat i sexe, podem veure:

• Fins als 69 anys hi  predomina el gènere masculí  amb un 16% dels enquestats

mentre que les dones representen un 19%. Si posem l'ull al percentatge total del

gènere en lloc de l'edat, observem que el col·lectiu d'homes majors menors de 69

anys componen un 38'1% respecte el col·lectiu d'homes total mentre que les dones

del mateix grup d'edat representa el 19%. 

• Amb una edat compresa de 70 a 79 anys hi predomina el gènere femení amb un

26% dels enquestats mentre que els homes representen un 19%. Si ens fixem amb

el percentatge total del gènere en lloc de l'edat, observem que el col·lectiu d'homes

d'aquest  grup  d'edat  componen  un  47'6%  respecte  el  col·lectiu  d'homes  total

mentre que les dones del mateix grup d'edat representa el 44'8%. 

• Finalment,  al  grup d'edat  major  a  79 anys,  observem una major  participació al

gènere femení amb un 21% dels enquestats mentre que els homes representa

solament un 6%. Si ens tornem a fixar amb el percentatge total del gènere en lloc

de l'edat, observem que el col·lectiu de dones majors de 80 anys componen un

36'2% respecte el col·lectiu de dones total mentre que els homes del mateix grup

d'edat representa solament el 14,3%. 
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Solament el 48% dels enquestats varen néixer a les Illes Balears. Aquest percentatge es

redueix a 36% si solament ens fixem amb els nascuts a Palma. En quant als altres grups,

veim un predomini en el sector d'enquestats nascuts a altres Comunitats Autònomes amb

un 43% i solament un 9% d'enquestats que han nascut a altres països. 

Encara que la majoria dels enquestats tenen una procedència fora de les Illes Balears. El

85% refereixen que fa 20 o més anys que viuen a Palma i solament el 4% afirma que fa

menys de 10 anys que hi viuen al mateix municipi. 
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RESULTATS DEL ESTUDI

I. SITUACIONS DE CONVIVÈNCIA 

Tal com ens hem fixat abans, a mesura que augmenta l'edat s'incrementa el nombre de

dones. La relació de masculinitat a la població enquestada dels majors de 65 anys és del

72'4%, és a dir, hi ha 72 homes per cada 100 dones, i va baixant a partir dels 65 anys,

donada la major esperança de vida de la dona, de tal manera que per als darrers grup

d'edat, major de 79 anys, la relació de masculinitat és de 28'6%. 

Sobre l'estat civil de les persones enquestades, trobem un 33% de casats/des. El 29%

són vidus/es. Els fadrins/es representen el 19% i, els divorciats/es representen el 17% del

total de la població major.

Pel que fa a la situació de convivència s'ha diferenciat dos aspectes: l'estructura familiar i

la descripció de la llar.  Aquesta diferència entre família i  llar  és fonamental  per poder

conèixer les situacions de menys recursos. 
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En relació a l'estructura familiar  dominen el  model  tradicional,  (parella amb fills  42%),

seguit per un 31% d'enquestats que refereixen que no tenen parella però si que tenen fills.

(Recordem que el 29% dels enquestats son vidus). Aquell col·lectiu que no té parella ni

fills representa un 21%. Finalment, les parelles sense fills solament representen 1%. 

La  diferenciació  per  edats  mostra  com  les  persones  majors  van  perdent  la  parella,

augmentant el nombre de persones que no tenen parella però tenen fills: passant d'un

3,7% en el col·lectiu fins a 69 anys a 59,3% el col·lectiu major de 79 anys. En aquesta

línia,  observem que passa el  revés el  col·lectiu  de  parelles  amb fills,  minvant  el  seu

percentatge a mesura que avança l'edat.  El  grup fins a 69 anys representa el  51,9%

mentre el grup majors de 79 anys representa el 22'2%. 

Un aspecte a destacar de l'enquesta és la quantitat de persones majors que viuen soles

encara que tinguin família (40%).  Aquesta xifra s'accentua a mesura que avança l'edat,

48'1% el col·lectiu major de 79 anys, mentre que els menors de 70 representen el 33'3%

d'aquesta situació i el grup amb una edat compresa de 70 a 79 anys representa el 39'1%

restant. 

En quant les dades restants sobre la convivència trobem que, el 32 % estan compost per

llars que viuen amb la seva parella. El 9% viuen amb algun fill.  El 2% amb algun germà.

El 3% amb un altre familiar i el 5% amb cuidadors no familiar que cobren un sou.

II. NIVELL D'ESTUDIS I ATIVITAT ECONÒMICA

En relació al nivell d'estudis , a l'enquesta s'havien definit quatre categories:

1. "no sap llegir ni escriure o sense estudis bàsics primaris", incloent totes les situacions
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d'analfabetisme absolut o funcional, així com totes les situacions en què no hi  ha cap

acreditació de ninguna formació reglada.

2.  "estudis  bàsics",  inclou  les  acreditacions  d'estudis  bàsics  en  el  moment  històric

corresponent.

3. "estudis secundaris", inclou tots els estudis postobligatoris.

4. "estudis superior", inclou tots els estudis universitaris o equivalents.

El nivell d'estudis de la població del Terreno, destaca amb un 41% aquelles persones amb

nivell bàsics obligatoris. En els resultats dels estudis el més sorprenent és el percentatge

de població amb estudis superiors (28%) i la taxa d'analfabetisme de 6%. Mentre que la

taxa de persones amb estudis secundaris són del 23%. 

Pel que fa l'activitat  econòmica, s'ha estudiat el  patró ocupacional  anterior a l'edat de

jubilació de referència (65 anys). 

Encara que les trajectòries laborals hagin estat molt diverses, podem observar algunes

tendències dominants com els treballadors especialitzats amb un 20%, seguits per els

autònoms o propietaris amb un 18%, funcionaris 14%, peó o obrer amb un 8% i finalment

quadres intermedis i administratius 6%. 

Si  comparam  l'activitat  econòmica  per  edats,  les  úniques  diferencies  rellevants  que

observem son en la mestressa de casa on existeix una elevada correlació, sempre xerrant

de la ocupació anterior de l'edat de jubilació:

- El grup d'edat entre 65 i 69 anys es del 0%

- El grup d'edat entre 70 i 79 anys, es un 10'9%.
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- Finalment, fins un 25'9% a la població major de 79 anys.

La  segona  activitat  en  la  que  trobam  una  diferència  entre  edats  són  els  treballs  de

quadres intermedis amb un 14'8% al primer grup d'edat, un 4'3% el segon i un 0% el

tercer grup, observem que disminueix el percentatge a mesura que avança l'edat.

Finalment, en el treball d'autònom o propietari existeix un major percentatge en el primer

grup d'edat és d'11'1%, en el segon grup és d'un 21'7% i el tercer grup és d'un 18'5%

La jubilació suposa disposar de molt de temps que abans no es tenia. La feina ocupava

gran part  de la vida, i  no quedava temps per res més.  Així,  que mentre el  49% dels

enquestats realitza feines de la casa i el 6% fa alguns treballs de camp o comerç, trobem

un 34% de població major que no sap en què invertir les hores de que disposa. 

En quant a les persones que realitzen feines de la casa, si ho desglossem per edats,

podem veure que dins l'edat compresa entre els 70 i 79 anys és del 56%, percentatge que

disminueix al 25'9% entre la població de més de 79 anys. 

39



En quant els enquestats que no realitzen ninguna activitat, el percentatge augmenta en

l'edat, passant del 7'4% el grup més jove a un 25'9% el grup d'edat major. 

III. NIVELL DE VIDA: PENSIONS I ALTRES INGRESSOS

Actualment, el 64% de la població major del barri cobra una pensió de jubilació, el 6%

cobra una prestació de viudetat i  l'11% cobra una pensió no contributiva. Dels enquestat

encara hi ha un 3% que esta ocupat. 

Si  comparam  per  edats,  la  diferència  més  rellevant  és  que  la  prestació  de  viudetat

predomina a major edat amb un 100% dels casos en el col·lectiu major de 79 anys. A

més, aquesta pensió es gaudida pel 22'2% d'aquest col·lectiu.  

IV. CONDICIONS DE VIDA: HABITATGE
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Característiques de l'habitatge 

L'habitatge constitueix un indicador representatiu del nivell de vida i benestar social. En el

Terreno un alt percentatge de persones majors tenen casa pròpia 84% (inclosos els que

van de lloguer) i el 3% viuen a casa d'un familiar o fill. En relació per edats, veim que el

percentatge que viu a casa d'un familiar és major quan major és l'edat, amb solament el

7'4% del col·lectiu major de 79 anys. 

En quant  a  la  població  que viu  a casa pròpia,  observem que el  67% la  té  totalment

pagada, mentre el 20% han de pagar lloguer i el 6% encara paguen hipoteca. 

En quant a les característiques dels habitatges, podem observar que solament el 35% de

la població major viuen a plantes baixes. La resta viu a habitatges amb escales, disposant

d'ascensor el 45% dels casos, però per un 15% no hi ha altra accés a l'habitatge que un

nombre apreciable d'escales.

Si ho classifiquem per edats, el col·lectiu major de 79 anys, els habitatges en els que es

troben obligats a pujar les escales esta compost per el 7'4%, predominant amb un 22'2%

els menors de 70 anys. 
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Habitabilitat

Per a l'anàlisi de les instal·lacions i serveis dels habitatges, s'han seleccionat quatre grans

categories:  condicions  acceptables,  barreres  arquitectòniques,  deficiències  menors  i

condicions d'habitabilitat deficients. 

En la primera d'elles, (condicions acceptables) ens trobem que solament un 72% dels

habitatges està en condicions acceptables, mentre el 28% tenen deficiències. Del total de

l'enquesta, el 13% refereixen que el seu habitatge te alguna barrera arquitectònica, el 9%

tenen deficiències menors i el 6% tenen condicions d'habitabilitat deficients. Aquest 6%

està format per persones majors de 69 anys. En quant a les deficiències menors, trobam

un major predomini en el col·lectiu d'edat avançada. 

V. RELACIONS SOCIALS

La  majoria  de  persones  majors  refereixen  establir  relacions  socials  basades  en  la

confiança. No obstant, podem observar un 16% del total de l'enquesta no ha establit cap

relació  d'aquest  tipus,  ja  siga  per  la  seva  gran  dependència  o  la  impossibilitat  de

comunicar-se. 

Per analitzar la relacions socials s'han realitzat dues preguntes:

- Una de caire de contacte personal, quantes persones tenen confiança per visitar-les a

casa seva? 

-  I l'altre de caire contacte telefònic, quantes persones va parlar per telèfon la setmana

passada?

Hi ha un 16% d'enquestats que refereixen no tenen confiança amb ningú per visitar-les a

casa  seva.  Si  analitzem la  pregunta  per  edats,  podem veure  que  la  confiança  entre
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familiars  i  amics  minva  a  mesura  que  avança  l'edat,  deixant  aquest  col·lectiu  més

vulnerable del que ja simbolitza la seva situació de dependència. 14'8% en el grup de

menors de 70 anys, 15'2% en el grup amb una edat compresa entre 70 i 79 anys i 18'5%

en grup de majors de 80 anys. 

Si analitzem les visites que varen rebre la setmana passada aquest col·lectiu és de un a

un 27%. Les cridades telefòniques són més abundants que les visites personals, ja que el

85% dels enquestats  afirmen haver  tingut  cridades telefòniques d'amics o familiars la

setmana passada. No obstant, les persones majors de 79 anys es troben més aïllades en

aquest tipus de comunicació amb un 25'9% dels casos. 

Les posteriors preguntes realitzades a l'enquesta estan enfocades a la percepció personal

de les relacions socials de la persona major, demanant així la freqüència en que es sent

sol. I el 26% refereixen que es senten sols ja siga amb molta freqüència o alguna vegada.

D'aquests, el 50% es senten sols amb molta freqüència. El col·lectiu major de 79 anys és

el que manifesta una major percepció de soledat, manifestada per un 40'7% dels casos. 

La  pregunta  de  la  soledat  va  acompanyada  d'una  altra  concretant  més  la  valoració,

satisfactòria o no dels contactes familiar amics: veu els amics i familiar tant com voldria? 

Els resultats demostren que hi ha una aspiració, una demanda de més relació personal,

per part d'una de cada cinc persones majors del barri. (25%). Aquest percentatge es veu

incrementat a un 37% si analitzem el grup d'edat de més de 79 anys. 

Finalment, en aquest bloc de preguntes s'inclouen dos aspectes fonamentals: la confiança

en la disponibilitat d'ajuda del entorn més proper (familiar i amics); l'altre sobre la relació

social més formalitzada, és a dir, la pertinença a associacions. 
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Pel que fa el primer aspecte, un 12% dels enquestats afirmen que ningú els ajudaria en

cas de que ho necessites.  Però  és  de destacar  que entre  els  majors  de  79 anys  el

percentatge disminueix fins a 3'7%. 

En aquesta darrera línia, veim que la percepció del temps d'ajuda també va relacionada

en l'edat que té l'enquestat. Mentre el 87% dels majors de 79 anys refereixen que penses

que l'ajuda serà indefinida, aquesta xifra disminueix a un 57'9 % entre els enquestats amb

una edat compresa entre 70 i 79 anys i augmenta a 58'3% entre els menors del 70. 

El 76'5% dels enquestats refereixen que és un familiar el que aporta o aportaria aquesta

ajuda.  Si  ho  analitzem  per  edats,  dins  els  col·lectiu  més  gran,  aquest  percentatge

s'incrementa a un 82'6% el que aporta o aportaria aquesta ajuda. 

En quant el temps d'ajuda, a pesar que el 65'9% dels casos considerin que l'ajuda seria

indefinida, el col·lectiu més gran té més bon pronòstic en l'ajuda indefinida indicant-ho en

el 87% d'aquest col·lectiu. 

En  quant  a  les  declaracions  sobre  l'associacionisme,  podem  observar  una  escassa

participació per part de la població del barri. En primer lloc,  solament 22% de la població

enquestada afirma que té algun contacte amb associacions de persones majors. El que

resulta estrany es que aquesta proporció disminueix a les edats més joves (14,8% als

menors  de  69  anys).  Per  altre  banda,  si  analitzem  la  participació  en  les  activitats

promogudes per les entitats observam que destaquen les activitats socials i  culturals i
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xerrades amb altres persones majors. 

VI. SUPORT DELS CUIDADORS

En el següent bloc s'analitza el suport aportat pel cuidadors, és a dir, les persones que de

manera sistemàtica o ocasional van aportant ajuda a les persones majors,  sigui en la

forma més lleugera d'acompanyaments o més compromesa de la cura personal i de la

salut. 

Per tant, el primer que hem de saber és quin és el percentatge de persones majors que

reben ajuden d'altres persones. Aquest percentatge és de 24%, que s'incrementa al 51'9%

si analitzem solament les persones majors de 79 anys. Però de quantes persones reben

ajudes?
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Com es pot observar,  en la majoria dels casos (50%) es tracta d'una o dues persones,

encara que hi ha un percentatge molt elevat de situacions en les que no es pot concretar,

degut a la contesta de no sap no contesta. 

Si analitzem la freqüència d'aquest suport, podem observar que el 62'5% dels enquestats

que reben ajuda la necessiten de forma continuada. En la majoria de situacions es tracta

d'una ajuda permanent i molt diversificada, però centrades en la situació de dependència. 

D'aquestes situacions, observam una major abundància amb un 54'2% dels que reben

ajuda a les tasques pròpies de mantenir la llar o d'anar a comprar, seguits per suport a les

activitats bàsiques de la vida diària: vestir, menjar... (29,2%). 

Finalment, interessa conèixer la relació entre cuidador i depenent.

Es destaca,  el  percentatge de persones majors que tenen una cuidador  pagat  sense

relació veïnal o familiar amb un 37'5%. 57'1% si analitzem el col·lectiu major de 79 anys. 

En segon lloc, l'ajuda és aportada per algun membre de la família amb un 33'3%. 

En tercer lloc, la cura de les persones majors recau majoritàriament a les dones (66'7%).

Finalment,  en  quant  a  l'edat  de la  persona cuidadora,  el  predomini  es  manté  en dos

col·lectius amb un 20'8% els dos (fins a 44 anys i de 45 a 64 anys). No obstant, trobem un

8'3% de  cuidadors  que  tenen  una  edat  superior  a  l'edat  de  jubilació,  en  la  qual  les

persones cuidades són majors de 79 anys. 

En  termes  quantitatius,  també  podem  veure  una  certa  importància  de  les  atencions

informals  "comunitàries"  (amics,  veïns...)  representant  un  20'8% de  les  situacions  de

suport. 
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Les persones entrevistades manifesten que hi ha una dependència molt important de la

persona gran envers el cuidador. (62'5% dels que reben ajuda manifesten que necessiten

ajuda de forma continuada). Aquesta dependència es definida com la necessitat quasi

constant de la presència del cuidador, ja que l'atenció inclou aspectes domèstics, socials,

de mediació,  de mobilitat,  d'higiene personal,  de manteniment  físic  i,  especialment de

companyia i d'afecte. 

VII. SITUACIONS DE NECESSITAT PSICOSOCIAL 

L'anàlisi d'aquest bloc està constituït per diferents paràmetres. El primer pas que hem de

donar per aconseguir un bon diagnòstic de les necessitats psicosocials és el d'analitzar el

coneixement dels Serveis Socials que tenen les persones majors del barri. 

Identificar el coneixement de les persones majors sobre els serveis que els hi  han de

donar  resposta  ens  facilitarà  entendre  la  gravetat  de  les  situacions  de  necessitat

psicosocial. 

Els resultats del estudi destaca el desconeixement dels serveis, amb un 44%. El més

destacat de tot és que a edats majors (col·lectiu major de 79 anys) el desconeixement

incrementa a 51'9%. 
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En quant els serveis més coneguts destaquem la residencia amb un 24%, seguits per els

serveis d'atenció a domicili (22%) i els serveis d'atenció primària (21%). Cal dir, que el

serveis d'atenció primari  és mes conegut per els col·lectius més joves,  mentre que el

col·lectiu major de 79 anys refereixen solament l'11'1% conèixer aquest servei. El mateix

passa en el centre de dia, solament l'11% refereix tenir alguna noció sobre aquest servei,

mentre  si  analitzem  exclusivament  el  grup  major  de  79  anys,  aquest  percentatge

disminueix a un 3,7%. Per altre banda, el servei de teleassistència és mes conegut a

aquest col·lectiu (22% de la població major de 79 anys refereix conèixer-ho) mentre si

analitzem el total dels enquestats el percentatge suma solament el 13%. 

Hem de tenir en compte també, que el 57'1 % de població major de 79 anys que reben

ajuda refereixen tenir un cuidador pagat. És possible que per el fet de tenir un cuidador

s'hagin descartat les altres opcions. 

Per focalitzar-nos una mica més en el diagnòstic sobre la relació amb els serveis socials

municipals,  analitzem el  contacte d'aquests  serveis  amb els  enquestats.  En quant  els

resultats  podem observar  que solament el  18% ha tingut  algun tipus de contacte.  No

podem apreciar  grans  diferències  per  grups  d'edat,  el  col·lectiu  que  refereix  tenir  un

menor contacte són els de una edat compresa de 70 anys a 79 anys, amb un percentatge

de 13%, mentre que els altres dos grups d'edat, refereixen tenir un contacte del 22%. 
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En quant a les demandes presentades, si analitzem les persones que han tingut contacte

amb els serveis socials podem observar que abunda a gran mesura les demandes de

prestacions o ajudes econòmiques, amb un 35%. Aquesta es veu incrementada en els dos

grups grups d'edat majors (45'5%)  respecte el primer grup. (16,7%).  En segon lloc, les

demandes per servei d'atenció a domicili  i  la demanda del serveis del assessorament,

amb un 23,5% cada un. Per edats, en el servei d'atenció a domicili predomina la demanda

entre les persones majors de 79 anys (el 40% de persones majors de 79 anys han tingut

contacte amb els serveis socials). Si observem les demandes del servei d'assessorament

s'incrementa en el  col·lectiu menor de 70 anys amb un 50% d'aquells que han tingut

contacte amb els serveis socials. 

Avaluació de la pròpia situació personal. 

Es tracta de conèixer la percepció personal de la situació.

En el nostre cas, si ens fixem amb els resultats de l'enquesta del cas del barri del Terreno,

En quant a la valoració de les seves necessitats en funció de la seva trajectòria personal

podem  observar  que  hi  ha  una  clara  valoració  dominant  positiva.  El  percentatge  de

persones que consideren que la seva situació actual és bona o molt bona és de 64%,

mentre que solament el 8% considera que es dolenta o molt dolenta. 

Si ho comparem per edats, no trobam correlacions que ens puguin ser útils. El curiós és

que el percentatge de persones que consideren la seva situació molt bones incrementa

amb l'edat, mentre que les que consideren que solament és bona  té una major incidència

en els col·lectius més joves que en els majors. 
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Participació en activitats socials o culturals. 

En gran terme, dominen les activitats més lúdiques: oci, turisme i viatges, amb un 18% de

totes les persones majors; seguida de les activitats físiques, gimnàstica..., amb un 14% i

activitats culturals informatives amb 11%. Hi ha una participació nul·la per part del 57% de

la població enquestada, sent del 74'1% per la població major de 79 anys. 

Els  motius  d'aquesta  falta  de  participació  en  les  activitats  poden  ser  molts  diversos:

desconeixement,  desvalorització  de  les  activitats,  excés  de  cargues  familiars  o  falta

d'autonomia per realitzar-les. Per això, hem de conèixer també l'interès dels enquestats

en  quant  a  la  seva  participació.  La  diferència  entre  la  participació  i  amb l'interès  de

participar no és significativa. El canvi més rellevant és a les activitats culturals informatives

que passa del 11% entre aquells que participen al 14% entre els que tenen interès en

participar.  Podrem afirmar que la proporció  entre els enquestats que tenen interès en

realitzar activitats i entre els que realment participen d'ella es molt similar. 
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VIII. SITUACIÓ DE SALUT

En els resultats del barri del Terreno, existeix una clara correlació amb els problemes de

salut. Incrementant aquests a mesura que avança l'edat, sent del 48'1% la del grup d'edat

més jove, 58'7% la del grup d'edat comprés entre el 58'7% i del 63% la del grup d'edat

més gran. El percentatge del total de persones majors amb problemes de salut és del

57%. 

Percepció de l'estat de salut

Com podem observar una lleugera majoria de enquestats (57%) reconeixen que es troben

en una situació de malaltia. No obstant, si analitzem la percepció que tenen sobre el seu

estat  de  salut   solament  consideren  que  tenen  dolenta  o  molt  dolenta  un  10% dels

enquestats.  Si  analitzem aquesta  percepció  per  edats,  podem observar  que tant  a  la
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percepció de molt bona com la percepció molt dolenta es veuen incrementades a mesura

que augmenta l'edat. 

Diagnòstic de salut 

Segons els enquestats,  les malalties que es pateixen més freqüentment són:  artrosi  i

artritis  (31'6%),  problemes  de  colesterol  (21'1%)  ,  problemes  cardíacs  (21'1%),  mala

circulació (14%), problemes respiratoris (10'5%),  diabetis  Insulino -  dependents (8'8%)

deficiències visuals (7%), deficiències auditives (7%) i depressió (7%). 

Si ho comparem per edats, no observem cap patró rellevant. 

Assistència sanitària al Centre de Salut

En quant a l'assistència sanitària, la majoria dels enquestats (58%) refereixen que no han

anat cap pic o poques vegades en el centre de salut durant el darrer any. El curiós es que

no existeixen diferències claus entre els grups d'edats, sent molt similar l'assistència entre

aquests grups. 

El 37% de les persones enquestades declaren que hi ha anat al menys una vegada en el

centre de salut en els darrers quinze dies. Aquesta situació empitjora si observem que

d'aquests hi ha un 10% que hi ha anat al menys dues vegades i un 4% que hi han anat

tres vegades en els darrers quinze dies. 
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Si posem l'ull a l'assistència sanitària a la pròpia llar, observem una correlació important

entre les edats, ja que el 3'7% del col·lectiu més jove refereix que durant els darrers 15

dies  el  metge  de  capçalera  o  la  infermera  l'han  visitat  a  casa,  mentre  que  aquest

percentatge passa a 6,5% en el col·lectiu de edat compresa de 70 a 79 anys, i 11'1% en el

col·lectiu de més de 79 anys. 

Medicació habitual 

En el barri del Terreno, s'ha pogut determinar que un 74% dels majors de 65 anys diuen

que prenen medicaments. Aquesta taxa es veu augmentada en els dos darrers grups

d'edat (78'3% i 77'8%) respecte al primer (63%).  

En quant el nombre de medicaments la majoria (64,9%) refereixen que no saben quants

de medicaments prenen. Incrementant aquesta a mesura que avança l'edat. 
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IX. NIVELL D'AUTONOMIA: LES ACTIVITATS DE LA VIDA DIÀRIA

Segons l'Aula Mentor (sense any, p.17) s'entén per dependència com "l'estat permanent

en  què  es  troben  les  persones  que,  per  raons  derivades  de  l'edat,  la  malaltia  o  la

discapacitat, i  lligades a la falta de la pèrdua d'autonomia física, mental, intel·lectual o

sensorial". Aquesta situació, genera la necessitat d'atenció per una altra o altres persones

o ajudes importants per realitzar activitats bàsiques de la vida diària. 

Seguint  els  mateixos  autors,  entenem  l'àmbit  de  la  protecció  social  com  la  població

dependent  que  "viu  de  la  protecció  d'un  altre",  que  està  "necessitada  d'una  especial

protecció". Aquest significat és genèric i insuficient en el context de la protecció social, on

els termes "dependència" i "dependent" fan referència a la necessitat d'atenció i cures que

necessiten les persones que no poden fer per si mateixes les "activitats de la vida diària ".

S'han  creat  índexs  o  escales  per  valorar  els  diferents  aspectes  de  la  dependència:

aspectes físics, aspectes mentals, dimensió social i dimensió econòmica. L'Índex de Katz

és l'escala més utilitzada internacionalment.  Avalua les Activitats  de la  Vida Diària  en

termes de Independència / Dependència i trasllada els resultats a un índex alfabètic des

de la A fins a la H, on la A és la màxima independència i la H és la màxima dependència

(Aula mentor, sense any). Ho classifiquen, amb: 

A. Independent en alimentació, continència, mobilitat, ús de l'excusat, vestir-se i banyar-

se.

B. Independent per a totes les funcions anteriors excepte un.

C. Independent per a totes excepte banyar-se i una altra funció addicional.

D. Independent per a totes excepte banyar-se, vestir-se i una altra funció addicional.

E. Independent per a totes excepte banyar-se, vestir-se, ús del vàter i una altra funció

addicional.

F. Independent per a totes excepte banyar-se, vestir-se, ús del vàter. mobilitat i altra funció

addicional.

G. Dependent en les 6 funcions.

H. Dependent en almenys dues funcions, però no classificable com C, D, E o F.

L'Índex de Katz és la base del concepte d'esperança de vida sense incapacitat, relacionat

amb la qualitat de vida, entesa com la falta de malaltia i la presència de validesa per a les

AVD. (Ballester, Matamalas i Orte, 2003, p.94)
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Les AVD que es poden utilitzar per mesurar la dependència poden ser les establertes per

l'INE (Institut Nacional d'Estadística), en l'Enquesta de discapacitats, deficiències i Estat

de Salut (EDDES) de 1999, citat a l'Aula Mentor (sense any, p.17) són les següents: 

1) Realitzar canvis de les diverses posicions del cos i mantenir-se.

2) Aixecar-se, anar a dormir, romandre de peu o assegut.

3) Desplaçar-se dins de la llar.

4) Deambular sense mitjà de transport.

5) Rentar-se sol.

6) Controlar les necessitats i anar només al servei.

7) Vestir-se, desvestir-se i arreglar-se.

8) Menjar i beure.

9) Encarregar-se de les compres.

10) Encarregar-se de menjars.

11) Tenir cura de la neteja i el planxat de la roba.

12) Tenir cura de la neteja i manteniment de la casa.

13) Encarregar-se del benestar de la família.

Les vuit  primeres són denominades activitats  bàsiques de la vida diària  (ABVD) i  les

restants activitats instrumentals de la vida diària (AIVD).

Les AIVD són més útils per mesurar els primers graus de deteriorament, essent les ABVD

més útils per avaluar els graus més avançats de deteriorament. Les dues són la base de

l'avaluació de la capacitat funcional de la persona major, estudiant la independència o la

dependència de l'individu. (Ballester et al., 2003)

Per poder avaluar la capacitat de l'individu per viure dins sa comunitat, es té en compte un

conjunt de capacitats identificades com a Activitats Instrumentals de la Vida diària (ús del

telèfon, ús del doblers, control de la medicació…),  i també es té en compte les Activitats

bàsiques de la Vida diària (alimentar-se vestir-se, dutxar-se…), (Moragas, 1999: 93) citat

per Ballester et al. (2003). Mitjançant la carència d'aquestes activitats podrem identificar

les dependències. 

Enquesta:

Si analitzem les activitats bàsiques de la vida diària dels enquestats podem observar que

un  74% d'ells  refereixen  mantenir-les  autònomes.  No  obstant,  aquest  percentatge  es

redueix en el grup d'edat de majors de 79 anys (59,3%). Podríem dir que a mesura que
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avança l'edat l'autonomia de la persona es va deteriorant.

El 17% dels enquestats refereixen tenir  alguna dependència. Si  analitzem més a fons

aquesta dependència, podem veure que el 8% té una lleugera dependència, el 6% una

moderada i el 3% una severa dependència. En els tres sectors destaquen el grup d'edat

majors de 79 anys. 

Si analitzem les persones que empren una ajuda tècnica per mantenir l'autonomia, podem

observar  que  el  25%  dels  enquestats  refereixen  utilitzar-ne  alguna.  L'ajuda  tècnica

dominant és per deambular (caminador, bastons o crosses) amb un 13%; que augmenta

25'9% si ens fixem amb el grup d'edat major de 79 anys. 

Un 2% dels enquestats utilitzen cadira de rodes, percentatge que augmenta amb 7'4% si

ens fixem amb el grup d'edat major de 79 anys. 

Solament un 1% manifesta utilitzar ajudes tècniques per la continència.

Per  altre  banda,  si  ens  fixem  amb  els  que  han  sol·licitat  alguna  vegada  l'ajuda  de

dependència veim que aquesta no correspon amb els que manifesten dependència, ja

que els qui han sol·licitat l'ajuda correspon solament el 8% dels enquestats, mentre el

percentatge dels que manifesten dependència incrementa al 17% i el més curiós es que

aquest tràmit recau amb major abundància els grups d'edats més joves que no pas els

majors de 79 anys que són els que tenen majors problemes d'autonomia com hem vist

abans. 
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Si analitzem el grau de dependència segons les persones que han sol·licitat l'ajuda de

dependència, les dades resulten més dramàtiques, ja que de les vuit persones que l'han

sol·licitada  cinc  d'elles  manifesten  que  poden  realitzar  adequadament  les  activitats

bàsiques de la vida diària.  Per altre banda, hi  ha vuit  persones que no han sol·licitat

aquesta  ajuda  i  pateixen  una  situació  de  dependència.  Aquesta  diferència  es  veu

agreujada amb l'edat ja que de les sis persones majors de 79 anys que manifesten tenir

alguna dependència solament una manifesta haver sol·licitat aquesta ajuda.

Serveis d'atenció

El 10% dels enquestats refereixen estar amb contacte amb els Serveis Socials, en el que

hi ha un lleuger major percentatge en el col·lectiu major de 79 anys (14'8%). L'1% refereix

estar connectat amb Caritas i el 6% en Creu Roja on destaquen la del grup de menors de

70 anys. (El 14'8% del total d'aquest grup esta amb contacte amb Creu Roja). 
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DISCUSSIÓ DELS RESULTATS

I. ORIGEN DE LA POBLACIÓ ENQUESTADA

Si ens fixem amb la tabla de la procedència de la població enquestada veim que en els

tres grups d'edat predomina haver nascut a altres comunitats autònomes amb un 43%  i

un 12% prove d'altres municipis de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

Un 60% dels enquestats afirmen que fa més de 20 anys que resideixen al barri i un 85%

al municipi de Palma. 

Això ens fa deduir que la població major del barri es troba afectada per el boom migratori

dels anys 60-70, en el  que es produí una doble migració:  interna, de la part  forana i

d’altres  Illes  cap  a  les  zones  litorals  o  d’incipient  turisme,  i  externa,  de  les  regions

espanyoles  més  pobres,  d’economia  agrària  cap  a  les  Illes  de  Mallorca  i  d’Eivissa.

(Miralles, González, Vidaña, i Ferragut, 2009)

Aquesta migració podem observar que té efectes en la percepció del suport familiar dels

enquestats, ja que si analitzem els anys que fa que viu en el barri, observam que el 41%

dels que no fa ni nou anys que viuen en el Terreno veuen als seus familiars menys del que

voldrien. Aquesta percepció minva amb els col·lectius que fa més temps que viuen en el

barri, així ens trobam que hi ha un 27% de les persones que viuen en el barri entre 10 i 19

anys que veuen el seu familiars menys del que voldrien i, finalment un 18% en aquells que

fa més de 20 anys que viuen en el barri. 

Això ens condueix a pensar que les persones majors que han immigrat veuen les seves

xarxes de suport debilitades i en cas de necessitar ajuda es troben en menors recursos.  

En quant a la procedència d'altres països, cal atendre que existeix un 9% de persones

que provenen de altres països. En aquest sentit, cal fer menció a l'arribada  d’immigrants

estrangers ja d'edat avançada d’origen nord-europeu a les Illes Balears. Entre ells, el 17%

de la població enquestada fa menys de 10 anys que viu en el barri. 

Del  9% dels  enquestats  que provenen d'altres  països,  un  33% ha vingut  al  barri  del

Terreno fa menys de 10 anys, el que ens indica no han vingut en edat de treballar, sinó a

viure la seva jubilació.

Segons  l'informe del  IMSERSO del  2014,  l'arribada  d'estrangers  majors  no  només té

implicacions demogràfiques (sobreenvelliment  de  població),  sinó  que també les  té  de

caràcter  econòmic.  L'informe  assenyala  que  incrementarà  l'economia  dels  municipis  i
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augmentaran el treballadors en determinats col·lectius que reben un major nombre de

jubilats estrangers, degut a la producció de la necessitat de nova demanda d'habitatge,

d'infraestructures  i  de  serveis  d'atenció  sanitària,  social  i  personal,  entre  d'altres.  No

obstant,  existeix l'altra cara de la moneda on hi  haurà un increment de sol·licituds de

serveis  socials  i  sanitaris  per  part  d'aquestes  persones.  Aquesta  situació  implica  un

increment  en  la  inversió  per  a  aquest  tipus  d'equipaments  i  serveis  per  part  de  les

administracions  públiques.  "L'aprovació  del  Tractat  de  Maastricht  (1992)  va  permetre

l'extensió de drets d'atenció sanitària essencial i protecció social en els països membres

de la  Unió  Europea.  A més,  hi  ha  acords  recíprocs  entre  els  Estats  sobre  qüestions

relacionades amb la Seguretat Social" (IMSERSO, 2014, p.36).

A més, entre els anys 1960 -1975, es va produir una gran onada d'immigració peninsular,

formada per persones que provenien de les províncies espanyoles més pobres i per tant

en baix nivell d'estudis i que a més venien per treballar en els sectors de la construcció i

del turisme. (Miralles et al. 2009). Així ens trobam que en el barri del Terreno, entre tot els

enquestats, tant en el col·lectiu que no sap llegir ni escriure, com el que únicament tenen

estudis bàsics i entre els que tenen estudis secundaris, un gran predomini de les persones

provengudes d'altres Comunitats Autònomes (50%), en comparació d'aquells que tenen

estudis superiors. (25%). 

II. NIVELL D'ESTUDIS

L'exclusió social té una relació directe  amb els nivells d'estudis que té l'individu. 

Seguint la línia del informe de vulnerabilitat social de la Cruz Roja del 2014, els resultats

En quant a nivell d'estudis dels que acudien al Programa d'Ajudes Socials de la Cruz Roja

majors de 80 anys, ens trobam amb un percentatge del 79'2% de persones amb estudis

primaris,  mentre que en el percentatge de persones que no tenen estudis és del 16'7%. 

En quant  al  nostre estudi  de  la  població  del  barri  del  Terreno dintre  del  col·lectiu  de

persones de més de 79 anys és on es troba la població amb els nivells d'estudis més

baixos amb un 11'1% de persones analfabetes i més de la meitat solament tenen estudis

primaris. 

Tenint  en compte  que l'informe de la  vulnerabilitat  social  es refereix  a  persones amb

exclusió social que acudia al programa, i a l'enquesta realitzada no s'ha tingut en compte

aquest factor ja que la població era elegida a l'atzar, la diferència no és tan gran, el que
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ens fa deduir que la majoria de persones majors de 79 anys tenen escassos estudis i per

tant tenen un major risc d'exclusió social perquè si bé no necessitaven formació per entrar

dintre del món laboral, si la necessiten per entrar dintre del món social (llegir un diari,

entendre un prospecte d'un medicament...). "L'exclusió social i el nivell d'estudis assolit

per la població té forta relació si tenim en compte la vinculació dels processos d'inserció

sociocultural i la capacitat d'entendre i relacionar-se en el món exterior". (Ballester et al.

2003, p.30).

Segons els mateixos autors quan les persones majors tenien edat d'estudiar i formar-se,

tenien més dificultat per dur-ho a terme degut a que eren més difícil accedir als estudis,

aquests no eren obligatoris, ni imprescindibles i en alguns casos ni siquiera necessaris per

accedir en el món laboral. Per tant, la població major, i com a conseqüència de tot això,

presenta els nivell  d'estudis més baixos. A més a més, habitualment la majoria de les

dones  pertanyents  a  aquest  grup  sofreixen  una  apreciable  discriminació,  les  seves

obligacions  i  responsabilitats,  en  molts  casos  limitades  a  l'entorn  familiar,  feien  quasi

innecessària la formació. 

No obstant, en els resultats del barri del Terreno no segueix aquesta correlació, ja que

veim un predomini del sector femení en els estudis superiors mentre que en els estudis

inferiors o sense estudis aquesta relació tendeix a equiparar-se. 

Aquest predomini de dones en formació superior en el barri objecte de la nostra enquesta,

crida l'atenció perquè normalment, les generacions que s'han format són les posteriors, a

partir de les reformes educatives aplicades després de la Constitució de 1978. Els estudis

que  podien  haver  aconseguit  les  persones  de  generacions  anteriors  rarament  era

pensada com a preparació per a la vida laboral. (Ballester et al., 2001)

III. SITUACIONS DE CONVIVÈNCIA

Si  comparem  d'edat  amb  sexe,  comprovem  que  a  mesura  que  augmenta  l'edat

s'incrementa el nombre de dones. 

Segons l'IMSERSO 2014,  la feminització de la població més gran ha variat durant els

darrers anys. A principis del segle XX, el nombre de dones majors superava al d'homes en

un 10,3%. No obstant això, l'any 2013 aquesta xifra havia ascendit de forma considerable

fins a arribar al 34% degut principalment a la difusió d'hàbits de vida nocius entre les

dones,  com l'estrès  i  el  consum de tabac i  alcohol  entre  d'altres,  juntament  amb les
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característiques pròpies del procés d'envelliment, discapacitat i malalties degeneratives, el

que farà previsiblement, que disminueixin les diferències entre els dos sexes en els grups

d'edat superiors. 

Aquest esdeveniment afecta a l'estat civil dels enquestats. 

Sobre  l'estat  civil de  les  persones  enquestades,  trobem  un  33%  de  casats/des.  Els

vidus/es  representen  un  29%.  El  19%  representen  els  solters/es  i,  els  separats/des

representen el 17% del total de la població major. 

Segons l'IMSERSO, 2014 L'estat civil es configura com un indicador òptim del suport amb

què poden comptar les persones, ja que la solteria, la viduïtat, la separació i el divorci, el

quedar sola  la persona es troba més vulnerable ja que es redueixen els vincles familiars

amb els quals les persones poden comptar en la vellesa.

En  general,  les  persones  majors  de  65  anys  estan  casades.  Segons  les  dades  de

l'Enquesta  de Població  Activa  (2013)  citades per  l'IMSERSO (2014),  el  59,1% de les

persones de més de 65 anys estan casades, el 31% vídues, el 6,6% solteres i el 3,4%

separades o divorciades.

En aquest sentit, si comparem les dades generals estatals amb les dades del barri, podem

observar com en el barri del Terreno existeix una major abundància de persones solteres i

separades,  en el  que es plasma amb una escassesa de suport  familiar  d'un 21% de

persones que no tenen conjugue ni fills. Aquestes persones, suposadament necessitaran

més ajuda dels Serveis Socials. 

També  s'observen  importants  diferències  en  l'estat  civil  de  la  població  més  gran  per

gènere i grup d'edat. Habitualment, els homes de 65 i més anys estan casats i, les dones,

vídues. Aquest estat es deu, principalment a la major esperança de vida que tenen les

dones respecte als homes, juntament amb una edat mitjana al matrimoni inferior, el que

fan  que  la  proporció  de  vídues  sigui  significativament  més  elevada.  Lògicament,  les

diferències per gènere en la supervivència de la població fan que la proporció de vídues

augmenti amb l'edat. (Ballester et al., 2003) 

Els resultats de l'enquesta del barri van amb consonància amb les dades vistes els altres

estudis ja que podem trobar que una major viudetat dins el sexe femení amb un 83%, i
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conseqüentment a una major edat: 63% de les vídues tenen més de 79 anys. A més, la

població  fadrina es superior  entre les  dones,  així  un  68% de fadrins del  Terreno són

dones. 

Segons Imserso (2005), prop de la meitat de les pensions que perceben a Espanya les

dones de 80 o més anys són de viduïtat, amb un import mitjà que arriba als tres-cents

euros mensuals. 

A pesar  de  que  a  l'enquesta  realitzada  per  el  Terreno  podem observar  una  lleugera

majoria de dones que tenen una pensió contributiva amb un 55%, hi  ha un 22% que

cobren  una  pensió  no  contributiva  o  de  viudetat.  Si  feim  referència  al  grup  d'edat,

observam que la pensió de viudetat solament es dóna en el col·lectiu més gran femení.

Aquesta  situació  s'agreuja  quan  observem  que  el  66'6%  de  les  persones  que  són

beneficiaries de la pensió de viudetat viuen soles. 

"Les dones majors semblen estar condemnades a suportar perennement una pitjor realitat

econòmica que els homes, havent de subsistir moltes, sobretot les d'edat més avançada,

a partir d'una pensió de molt reduïda quantia". IMSERSO (2005 p.152). 

Per altre banda, la vulnerabilitat del sexe femení es queda incrementada per la carència

de suport conjugals, ja que normalment la dona és més jove que el marit i per tant quan

l'home es posa malalt o discapacitat té el suport de la seva esposa; aquesta situació no es

dona tant sovint en el sector femení degut a que moltes d'elles queden viudes i soles i

incrementen la dependència respecte els seus fills. Per un altre part es veritat que les

viudes  depenen  més  dels  seus  fills  però  el  mateix  temps  els  hi  aporten  més  suport

emocional i instrumental que en cas dels víduus.  (Jung-hwa, Can,Utz i Nesse, 2006) 

Convivència 

D'acord amb les dades de l'Enquesta Contínua de Llars de 2013 citat per l'IMSERSO,

2014, a Espanya el 36,8% de les persones de 65 i més anys viuen en llars unipersonals:

un 10,4% dels homes i  el  27,5% de les dones.  A Espanya hi  ha 4,4 milions de llars

unipersonals, fet que suposa un 5,2% més respecte a les dades del Cens de Població i

Habitatges de 2011. El 40,9% de les llars d'una sola persona corresponen a persones de

65 o més anys que viuen soles. I, d'elles, un 72,5% estan formats per dones, mentre que

la majoria de les persones menors de 65 anys que viuen soles, són homes (el 59,7%).

La forma de convivència més comú en les persones de 65 o més anys, segons l'Enquesta
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Contínua de Llars del 2013, és la de parella sense fills a la llar (40,7%) seguida dels que

viuen sols (22,5% ) i en parella amb fills a la llar (19,1%). Mentre que entre les persones

de 85 i més anys (sense considerar les que viuen a residències de gent gran o institucions

similars)  el  més  freqüent  és  que  visquin  soles,  el  34%.  Per  sexes  hi  ha  notables

diferències, si es tracta de les parelles sense fills, els homes suposen el 50,9%, mentre

que les dones baixen al 32,8%, igual passa amb les parelles amb fills, tot i que els valors

percentuals siguin menors . Entre les persones grans que viuen sols prevalen les dones

enfront dels homes.

En quant als resultats de la nostra enquesta observem que els resultats son diferents:   el

40% de les persones enquestades refereixen viure sols. Més d'un 48'1% de les persones

majors de 79 anys viuen soles; el  32% dels enquestats viuen en parella, si  analitzem

solament el darrer grup d'edat, comprovam que un 14'8% viu en parella. Del total dels

enquestats un 9% viu en fills.  (11'1% dins els col·lectiu de majors de 79 anys);  i  que

visquin amb germans o altres familiars hi ha 5% de les persones enquestades, seient del

3'7% del darrer col·lectiu.  

Si ho analitzem per sexe, existeix un alt predomini del sexe femení que viu sol (62'5%).

No obstant, aquest percentatge és menor el citat per l'IMSERSO (72'5%). 

La major proporció del sector femení en les llars unilaterals es fruit d'una major esperança

de vida en aquest sector i d'un major predomini com a vídua o fadrina en l'estat civil. 

En  comparació  amb  les  dades  del  IMSERSO,  podem  observar  com  el  col·lectiu  de

persones majors de 79 anys del barri del Terreno es troben en situació de més solitud que

amb relació a la mitjana espanyola. Per Gall & Swabo (2002) citat per Mantellanes, Diaz i

Montero  (2010)  viure  sol  augmenta  la  vulnerabilitat  de  la  persona  a  les  dificultats

financeres, problemes crònics de salut, i solitud. 

A més, els autors assenyalen que exposen en especial vulnerabilitat a aquelles persones

en situació de dependència que viuen soles. 

Si atenem als resultats del barri del Terreno, podem veure que aquelles persones que

manifesten dependència tendeixen a viure sol amb un 52'9% dels casos. 

No obstant, Lehr i Wilbers, (1989) citat per el  Libro Blanco, (2004) menciona que existeix

una tendència  en el col·lectiu major de viure sol en els països del Nord d'Europa  que es

reprodueix i  serveix  també per  a  algunes persones majors  dependents  la  fórmula  de

"intimitat a distància". En aquest sentit, el Libro Blanco assenyala que "el fet de viure en
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solitari no vol dir no tenir xarxes socials i  que aquestes poden proveir els suports que

necessiten sense necessitat de compartir la mateixa vivenda". Libro Blanco, (2004, p.185)

IV SENTIMENT DE SOLITUD

Degut a la incorporació plena de la dona en el mercat laboral, a que l'esperança de vida

ha duit un augment de les persones majors que arriben a edat avançades en condicions

físiques i psíquiques acceptables, juntament a que cada vegada hi hagi menys famílies

trigeneracionals ha tingut com a conseqüència que el nombre de persones majors que

visquin soles augmenti.  (Ballester et al, 2003).   

El fet de que hagi de cada vegada més persones majors que visquin soles provoca un

increment  del  sentiment  de  solitud  que  es  plasma  significativament  a  l'enquesta  del

Terreno ja que el 62% de les persones que viuen soles manifesten aquest sentiment. 

En  quant  a  les  relacions  familiars  o  socials  podem  veure  en  les  dades  extretes  de

l'enquesta del Terreno que la importància no recau amb la quantitat de relacions sinó més

amb la qualitat i la freqüència d'aquestes, ja que a la pregunta enfocada a "amb quantes

persones tens confiança perquè la visiten a casa seva" no podem observar cap similitud

amb aquestes i  el  sentiment  de solitud,  mentre si  demanam la  freqüència d'aquestes

podem observar que quasi el 40% de les persones que es senten soles no varen rebre

cap visita durant la setmana passada. 

Segons Michalos (1985) citat per Ballester et al. (2003) diverses persones en la mateixa

situació valoren de manera diferent les seves necessitats en funció de la seva trajectòria

personal. Si un considera que disposar d'una jubilació i no haver de treballar és la millor

situació en què s'ha trobat, valorarà millor la seva situació, encara que sigui la mateixa,

que una altra persona que ha perdut molts recursos econòmics en jubilar-se i que també

ha perdut estats, prestigi social. Per això, a vegades sorprèn una valoració tan positiva de

la seva situació en persones que objectivament estan en una situació de necessitat, amb

limitacions per a l'autonomia o amb una manca de relacions socials. 

Atenent a la línia de Michalos amb les dades aplicades en el barri del Terreno, observem

que mentre que el 81% de les persones majors que consideren que la seva situació de

benestar és bona o molt bona quasi mai es senten soles, front el 50% de les persones

que consideren que la seva situació de benestar és dolenta o molt dolenta  quasi mai  es
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senten soles. 

Per tant, podem veure que hi ha una reducció directe en la percepció del benestar de la

persona i el sentiment de solitud. 

Hem de tenir en compte que el total dels entrevistats consideren que tenen una situació

de benestar bona o molt bona són de 64%. En contraposició, hi ha un 8% dels enquestats

que consideren que aquesta situació és dolenta o molt dolenta.

Weiss (1987)  citat  per  Muñoz (2006)  distingeix dues formes de solitud.  Una que està

relacionada amb l'aïllament social i una altra que és provocada per determinades pèrdues

afectives i emocionals que donen seguretat. 

En aquest sentit les dades del enquesta del Terreno no es veu una correlació significativa

amb el  sentiment  de  solitud  i  la  participació  en  les  associacions de persones majors

segueixen aquest camí, ja que solament el 21% de les persones majors que no participen

en associacions de persones majors manifesten solitud, front el 28% de les persones que

si participa en aquestes associacions manifesten aquest sentiment. 

La  solitud  està  influïda  per  factors  diversos  com la  classe socioeconòmica,  la  classe

ètnica, la viudetat, les relacions familiars, l'economia, i molts altres factors que interactuen

de cara a proporcionar una complexa xarxa de successos i pensions. (Mantellanes et al.,

2010). Muñoz (2006), també segueix aquesta línia indicant que l'estat de salut és un altre

factor que influeix de forma determinant en què l'individu se senti sol. En aquesta línia

afegiria com un dels factors clau en la percepció de soledat és l'edat, degut a que les

persones a edat més avançades tendeixen a reduir els seus vincles socials, ja siga per la

mort de les persones del seu entorn, o bé per la dependència sorgida a la persona que

correspon en aquest col·lectiu. 

A l'enquesta realitzada en el barri del Terreno, aquest sentiment es percebut per el 30%

dels enquestats, incrementant la seva percepció a quasi un 50% en el col·lectiu major.

Si  distribuïm el  sentiment  de solitud per  la  atenció de la  dependència de la  persona,

podem observar que aquest incrementa en els casos que la persona manifesta alguna

dependència. En aquest sentit, el 71% de les persones autònomes refereixen que quasi

mai es senten sols, front el 53% de les persones que manifesten alguna dependència.

Aquest fet pot ser degut al sorgiment de dificultats de les persones amb dependència per

relacionar-se.   

Segons Muñoz (2006) per prevenir el sentiment de solitud, resulta més eficaç la relació
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íntima amb amics que les interaccions que s'estableixen amb els fills o altres membres de

la família. 

V ACTIVITATS QUE REALITZA

En principi,  com més nombre d'activitats realitzen les persones significa que tenen un

millor sentiment de benestar; però això no sempre es així perquè en moltes ocasions les

persones majors les vivencien com a activitats no desitjades. 

Per altre part, les relacions socials tenen una forta relació o correlació amb el benestar

fins el punt de que una persona gran pot tenir una millor o pitjor qualitat de vida amb

funció de les persones amb qui es relacionen. (Ballester et al. 2001)

La majoria de persones majors refereix que estableix relacions socials  basades en la

confiança; no obstant, podem observar que més d'un 15% de les persones enquestades

no ha establit cap relació d'aquest tipus ja siga per la seva gran dificultat o la impossibilitat

de comunicar-se.

Si  analitzem  les  declaracions  sobre  l'associacionisme,  podem  observar  una  escassa

participació per part de la població del barri. En primer lloc, no arriba a una quarta part de

la població enquestada la que té algun tipus de contacte amb associacions de persones

majors. I les activitats en les que més participen són activitats d'oci, turisme i viatges i

activitats físiques.  També podem observar que més de la meitat dels enquestats no ha

establit  cap tipus de relació amb associacions i  analitzant el  col·lectiu major s'eleva a

quasi tres quartes parts els que no hi han tingut contacte.

El resultat d'aquest estudi és que entre la població major en pitjor situació social i de salut

hi  ha una escassa taxa de participació,  de tal  manera que aquest col·lectiu tendeix a

aïllar-se  de la  societat. Això  pot  ser  degut  a  la  seva situació  de  salut,  per  la  manca

d'acompanyament  o  per  la  manca  de  motivació.  En  aquesta  línia,  les  persones  que

refereixen participar a alguna activitat social o cultural són solament el 5% d'aquells que

manifesten alguna dependència,  mentre  que si  no  es  te  en  compte  la  variable  de  la

dependència el percentatge incrementa al 12%. 

En quant al contacte personal podem veure que la confiança entre familiars i amics minva

lleugerament a mesura que avança l'edat deixant aquest col·lectiu més vulnerable del que

ja suposa la seva possible situació de dependència.
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En un estudi realitzat per  Rook i Sorkin. (2003) es va analitzar els efectes de la salut

psicològica de les persones majors en la participació en un rol de voluntariat que segons

ells oferiria oportunitats per formar amistats amb altres companys de la mateixa edat i els

ajudaria a expressar el seu afecte cap un altre persona,  mitjançant el rol de padrí adoptiu.

Els autors conclouen que aquest rol incrementa significativament en el nombre de nous

llaços formats. 

Enllaçant  aquest  tema,  podem  xerrar  de  les  característiques  dels  habitatges  dels

enquestats i podem observar que solament el 35% de la població major viuen a plantes

baixes. La resta viu a habitatges amb escales, disposant en ocasions d'ascensor, però per

un 15% no hi ha altra accés a l'habitatge que un nombre apreciable d'escales, això es

greu per a persones amb mobilitat reduïda com són les persones majors i que provoca un

major aïllament social ja que solament surten de casa seva quan els hi es necessari. A

més,  el  13%  dels  enquestats  refereixen  que  el  seu  habitatge  te  alguna  barrera

arquitectònic. 

La possibilitat de rebre o fer visites es veu minvada per les barreres arquitectòniques, de

tal manera que es converteixen claus per a l'autonomia i les relacions socials, sobretot en

aquelles persones amb grau de mobilitat reduïda i envellides. (Ballester et al., 2003), 

Tant les percepcions de l'aïllament social com una falta objectiva de les relacions socials

plantegen riscos per la salut, especialment per les persones majors. (Waite i Das, 2010). 

VI FAMILIA

Les  famílies,  sobretot  en  l'envelliment,  funcionen  com a  font  indispensable  de  suport

social i emocional. No obstant, els canvis en els patrons de la família sobre el curs de la

vida deixen a les persones majors en posicions estructuralment vulnerables. Waite i Das

(2010). 

Yunong. (2012) afirma que la xarxa de suport familiar, la satisfacció amb el suport familiar,

l'harmonia  familiar,  el  suport  filial  i  la  discrepància  filial  es  troben  significativament

correlacionats. A més, l'autor assenyala que el suport filial s'associa amb la satisfacció de

vida amb el col·lectiu de persones majors.  

En l'enquesta realitzada en el barri del Terreno, el suport familiar es remarcat solament pel

69% de les persones, mentre que el 25% refereix que veu els seus familiars menys del

que  voldria.  Si  comparem  el  suport  familiar  amb  el  benestar  de  la  persona  podem
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observar que el 81% de les persones que veuen els amics i familiars amb la freqüència

que volen refereixen tenir alt estat de benestar, front el 20% de les persones que veuen

els familiars menys del que voldrien.  

El que ens demostra que existeix un correlació significativa entre el benestar personal i

disposar d'una xarxa social i familiar firme. 

A més la família ofereix una capa de protecció a l'ancià. No solament per l'atenció que pot

necessitar  aquest  degut  a  la  dependència.  Sinó  perquè  també pot  realitzar  el  rol  de

connector entre ell i les xarxes socials protectores com els Serveis Socials. En aquest

sentit, el 100% de les persones enquestades que acudeixen als Serveis Socials afirmen

tenir fills, sent el 7'1% de parelles amb fills i 19'4% de les persones que no tenen parella

però tenen fills. 

Cal  tenir  en  compte  també que  el  conjunt  de  relacions,  sentiments  i  afectes  que  es

produeix entre els membres familiars no sempre són benèfics, sinó que moltes vegades

es mouen entre l'amor i l'odi. (Ballester et al., 2003)

La família és el mitjà en el qual s'aprenen i exerciten els afectes, la comprensió mútua, el

compromís,  la  generositat,  però  també  els  seus  contraris,  és  a  dir,  l'agressivitat,  la

destrucció,  el  menyspreu...   Aquestes  relacions  fan  que  molt  sovint  al  voltant  de  la

persona anciana hi hagi un familiar que pateix i que es troba confús en una barreja de por

i d'incomprensió. "Davant d'aquestes situacions caldria oferir un suport amb sensibilitat i

prudència  per  no  augmentar  amb  la  intervenció  professional  la  confusió  natural  dels

sentiments que ja existeix "(Simeoni, 1989, citat a Libro Blanco (2004, p.210)

Com diu Ursula Llegir (1995) citat per el Libro Blanco (2004, p.210):

La família no ha de ser considerada com una entitat estàtica, sinó com a procés

dinàmic  interactiu  al  llarg  de  la  vida.  L'evolució  i  els  canvis  que afecten un

membre de la família comporten també evolució i canvis per a cadascun dels

restants membres. Només amb aquesta concepció dinàmica es podrà incloure

de manera adequada la relació entre les generacions.

Segons  aquesta  autora,  les  relacions  familiars  harmonioses,  que  no  són  sinònim  de

relacions  familiars  freqüents,  estan  estretament  associades  al  benestar  psíquic  i  físic

durant la vellesa ... La intimitat a distància és la fórmula que defineix el millor estil de vida

per a la majoria de la gent gran.
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És indubtable  que  tots  necessitem sentir-nos recolzats  i  estimats  per  la  nostra  xarxa

social. Per això és necessari desenvolupar polítiques que es dirigeixin a mantenir aquest

suport  inestimable  i,  per  fer-ho,  res  millor  que  disposar  serveis  de  suport  per

complementar-se amb l'esforç familiar. (Libro Blanco, 2004)

La desconfiança que manifesten a la  possible recepció d'ajuda per  part  del  familiar  o

amics minva a mesura que avança la dependència i les seves necessitats són ateses ja

que es veuen més recolzades del que pensaven. Això es degut perquè el temps d'ajuda

augmenta així com va augmentant l'edat o la dependència, per això un 87% dels majors

de 79 anys del barri del Terreno refereixen que l'ajuda serà indefinida front els menors de

70 anys que només el 58'3% pensen que aquesta ajuda serà indefinida. 

Per  tant,  la  conclusió  seria  que  a mesura  que  avança  la  dependència  i  les  seves

necessitats són ateses canvien aquesta percepció i que la importància real de la família

en la cobertura de les necessitats  de les persones majors és indiscutible;  ja que tres

quartes  part  dels  enquestats  refereixen  que  es  un  familiar  el  que  aporta  o  aportaria

aquesta ajuda. 

Cuidador familiar

Segons el Libro Blanco (2004), el perfil de cuidadors principals es dominat per el gènere

femení en el 84% dels casos. 

En la majoria dels casos la responsabilitat de les cures recau a un sol membre femení de

la família més propera que sol ser dona, filles o nores; aquesta situació s'hi arriba sense

acord previ ni explícit. (Aula mentor, s.f.). El Libro Blanco (2004), en canvi exposa que

aquesta tasca recau principalment damunt les filles seguides per el cònjuge. 

En quant a l'enquesta realitzada en el barri del Terreno, observam que l'ajuda es aportada

per algun membre de la família amb un 33'3% dels casos sense distinció del familiar que

aporta aquesta ajuda, si bé, la cura de les persones majors recau majoritàriament a les

dones (66'7%), fins i tot en el cas de l'ajuda intrageneracional degut a que l'esperança de

vida  de  la  dona  és  major,  sumat  a  que  tradicionalment  la  dona  és  més  jove  que  el

conjugue, per tant quan l'home es dependent la dona encara no ha assolit aquest nivell de

dependència i es fa carreg de les necessitats bàsiques del seu marit. 

Per altre banda, segons el Libro Blanco a l'any 2004 i degut a l'augment  de l'esperança

de vida es començava a observar un augment d'activitat cuidadora de gent major cap als

seus ascendents directes, nonagenaris en la majoria dels casos. El fet de que persones
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majors  cuidin  a persones molt  majors  tenen conseqüències  psicofísiques i  socials  no

desitjades, ja que un 42% (Segons el Libro Blanco) d'aquestes persones declaren dedicar

més de 5 hores diàries a aquesta activitat; el que suposa, un gran esforç físic i psíquic.

 

En aquest mateix sentit, segons analitzant els resultats de l'enquesta realitzada en el barri

del Terreno, podem observar que una tercera part dels enquestats manifesta esser cuidat

per algun familiar. A més, un 14'3% del col·lectiu de més de 79 anys manifesta que el seu

cuidador principal és una persona major de 65 anys. Hem de mencionar que el 50% de

les persones que refereixen tenir un cuidador no han fet referència a la edat del cuidador,

el que podria ser major el resultat d'aquest col·lectiu. 

El principal problema pel que fa la població major, està relacionat en necessitats socials i

de salut en molt diverses situacions com incapacitats per a les activitats de la vida diària,

aïllament, demències, etç. I bona part de la cobertura d'aquestes necessitats l'assumeixen

la família. Això condueix al cuidador a situacions d'esgotament a nivell físic i psicològic

que  solen  generar  ansietat,  i  van  lligades  a  pèrdues  de  temps  lliure  i  de  projectes

personals. (Ballester et al., 2003)

A pesar d'aquesta situació que suposa atendre a una persona les vint-i-quatre hores del

dia, els cuidadors no solen sol·licitar la col·laboració d'altres familiars o de serveis públics i

les demandes d'ajuda solen ser a domicili per poder moure la persona gran per rentar-les i

no per poder disfrutar del temps d'oci.

Segons l'estudi  plasmat en el  Libro Blanco de la  dependencia 2004,  s'afirma que els

efectes negatius per el cuidador tenen tres tipus de conseqüències: 

• Laborals: No pot plantejar treballar el 26% de la mostra; ha hagut d'abandonar la

feina el 11,5%, mentre que s'han vist obligades / us a reduir la jornada el 12,4%.

• Sobre la seva pròpia salut: Les persones cuidadores es troben a sovint cansades

en un 51,2% dels casos; el 32,1% se senten deprimides i el 28,7% pensa que les

tasques que realitzen està deteriorant seva salut.

• Sobre la vida afectiva i relacional: E'l 64,1% declara que s'han vist obligades / us a

reduir el seu temps d'oci, i diu no poder anar de vacances el 48,4% de la mostra.

Per altre banda, segons el Libro Blanco de la Dependencia (2004) ha incrementat amb
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bona proporció el suport familiar per el cuidat de la persona, aquesta proporció refereix

fins el 66% de cuidadors que són recolzades per altres membres de la seva família en la

realització de les cures. A més, els autors informen que hi ha una incrementació recent

respecte a les generacions passades en referència al cuidador formal, "comença a ser

molt  rellevant  la  "delegació"  de  les  cures  cap  a  cuidadors  /  es  retribuïts  que fan  les

famílies amb majors ingressos, ja que en un 14% de llars en què hi ha una persona gran

que necessita cures permanents, el cuidador / a principal és un empleat/ada de la llar".

(Libro Blanco, 2004, p.186)

Si comparem l'enquesta realitzada en el barri del Terreno amb les dades del Libro Blanco,

destaquem que el percentatge de persones majors que tenen una cuidador pagat sense

relació veïnal o familiar es major amb un 37'5%. Per tant,  aquesta situació de suport ha

augmentat.  

En  aquesta  enquesta  veim  que  hi  ha  un  canvi  en  el  cuidador  principal,  en  el  que

predomina amb tres  punts  de  diferència  un  cuidador  pagat  vers  un  cuidador  familiar.

Aquest  canvi  el  Libro  Blanco  ja  ho  va  prevenir  en  el  2004,  degut  al  creixement  del

sobreenvelliment,  alhora  que  disminueix  la  possibilitat  real  d'atendre  dins  el  context

familiar, a causa a la caiguda de la fecunditat (menys filles i fills per cada persona gran) i

per la progressiva incorporació de les dones al món del treball.  Cal tenir en compte que

s'ha implantat una sèrie de mesures dirigides a mantenir i  donar suport  a les famílies

cuidadores, mitjançant una extensió en qualitat i quantitat dels serveis socials i sanitaris

per atendre les persones que es troben en situació de dependència i donar suport a les

persones cuidadores.

Davant aquesta situació, una de les prioritats dels serveis socials hauria de ser donar

suport  a  aquests  cuidadors,  sigui  directament  mitjançant  suport  des serveis  d'ajuda a

domicili  o  mitjançant  suport  indirecte:  formació,  suport  psicosocial  i  assessorament,

intercanvi d'experiències, etc.

Per tant, és important el coneixement dels serveis que s'ofereixen des dels serveis socials

del  barri,  ja  que un desconeixement d'aquests serveis  deixa en major  vulnerabilitat  al

col·lectiu  el  que  condueix  a  un  major  percentatge  de  persones  que  contracten  a  un

cuidador o la necessitat de tenir un familiar disposat a atendre aquestes necessitats. S'ha

de tenir en compte també que el 57'1% de la població major de 79 anys del barri del

Terreno que reben ajuda, refereixen tenir un cuidador pagat. És possible que per el fet de
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tenir un cuidador s'hagin  descartat les altres tipus d'ajuda oferides per els Serveis Socials

de Ponent. 

Segons l'estudi per Paulsan i Lichtenberg en el 2011, en el que analitzaven les diferencies

entre cuidadors informals primaris que estaven dintre del cercle primari familiar (fills adults

o conjugues) i cuidadors primaris que estaven fora d'aquest cercle, varen concloure que

aquell  col·lectiu  que  estava  dintre  del  cercle  primari  familiar  (fills  adults  o  cònjuges)

estaven  afectats  de  depressió  i  trastorn  en  el  comportament,  aquest  tipus  de  vincle

afectava més en aquells que pertanyien dintre del cercle manifestant-se en depressió i

trastorns en el comportament.

El  suport  institucional  i  professional  als  cuidadors  informals  es  incipient  i  escàs  en

Espanya.  (Delicado et al., 2011)  

VII SALUT 

Segons  l'Aula  mentor  (s.  f.,  p.11),  l''envelliment  biològic  és  el  "procés  fisiològic  de

degeneració  del  nostre  cos,  a  conseqüència  de  factors  ambientals  i  genètics.  Els

problemes de salut de la persona major solen ser de caràcter crònic i degeneratiu i estan

associats en els seus processos d'envelliment psíquic-físic". Els trastorns físics associats

a l'envelliment poden estar associats per malalties o discapacitats.

En aquest  sentit,  els resultats  del  barri  del  Terreno s'observa una correlació important

entre l'edat de la persona i si aquesta pateix qualque malaltia, sent del 48'1% la del grup

d'edat més jove, 58'7% la del grup d'edat comprés entre el 58'7% i del 63% la del grup

d'edat més gran. 

Les dones viuen més anys que els homes, però aquesta diferència d'anys també les fa

més  vulnerables,  ja  que  viure  més  anys  va  en  consonància  de  l'apareixement  de

patologies. Podem observar que en el barri del Terreno un 52 % dels homes refereixen

patir algun tipus de malaltia, mentre que entre les dones aquest percentatge augmenta

fins a un 60%. Això es degut a que en els col·lectius majors de l'enquesta hi ha major

abundància del genere femení. 

L’envelliment de la població implica un consum més elevat de recursos sanitaris i socials,

ja  que  aquest  col·lectiu  pateix  múltiples  malalties  que  en  la  seva  evolució  generen

cronicitat, complicacions i dependència. (Campos, 2015)

El sistema sanitari desemboca en una progressiva geriatrització de la medicina degut a
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que les persones ateses són cada vegada més grans, i aquesta geriatrització es dóna tant

a l’atenció primària com a l’especialitzada. Els pacients presenten múltiples patologies,

polimedicació, deteriorament funcional i deteriorament cognitiu. (Campos, 2015).

Segons  Abizanda  i  Rodríguez  (2015)  citat  per  Campos  (2015,  p.164),  en  l’actualitat,

"l’atenció  sanitària  a  la  gent  gran suposa el  28% de la  càrrega de treball  a  l’atenció

primària,  el  32%  en  cirurgia,  el  43%  en  especialitats  mèdiques  i  el  48%  de  les

hospitalitzacions".

En aquest sentit, al barri del Terreno, ens trobam amb un alt percentatge de persones

majors ateses en el centre de salut durant els darrers quinze dies previs a l'enquesta. Així

el 37% de les persones enquestades declaren que hi ha anat al menys una vegada en els

darrers quinze dies.  Aquesta situació empitjora si observem que d'aquests hi ha un 10%

que hi ha anat al  menys dues vegades i un 4% que hi han anat tres vegades en els

darrers quinze dies. 

Si posem l'ull a l'assistència sanitària a la pròpia llar, i ho comparem per edats, observam

que a mesura que avança l'edat el percentatge de persones ateses a casa augmenta,

passant del 3'7% el col·lectiu més jove a 11'1% el col·lectiu més gran. 

Per altre banda, el 71'4% dels que han estat assistits a la seva llar, no han sol·licitat la

dependència. 

No obstant, si comparam per edats el que han estat atesos a centres de salut ens trobam

que el percentatge és a la inversa, és a dir, una lleugera majoria dels que han estat atesos

pertanyen el col·lectiu més jove. Això ens pot fer pensar que el més majors tenen més

dificultats per desplaçar-se al centre sanitari degut a que són més dependents.  

De  les  persones  dependents  que  han  necessitat  assistència  sanitària  en  els  darrers

quinze dies abans de l'enquesta, un 28'5% ha hagut de ser atesa en el seu domicili degut

a la impossibilitat a desplaçar-se fins en el centre de salut. Ara bé, si solament posam l'ull

a les persones dependents, el percentatge de persones que han hagut de ser ateses en el

seu domicili minva a un 12'5%. 

Segons la Enquesta de Discapacitat,  Autonomia personal  i  situacions de dependència

(EDAT) de l'any 2008 (INE, 2009), comparada amb l'Enquesta de Discapacitats de l'INE

de 1999 (INE, 2000), citat per Delicado et al., (2011), la discapacitat apareix a edats més

tardanes, però ha augmentat el  període d'exposició al  risc a causa del creixement de

l'esperança de vida. 
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Si observem les dades de l'IMSERSO coincideixen plenament amb aquesta afirmació:

mentre en l'any 2005 dels prop de 800.000 persones dependents majors de 65 anys més

de la meitat (el 56%, unes 440.000 persones) eren majors de 80 anys; L'any 2010, eren

unes 150.000 les persones dependents majors de 65 anys, de les quals un 50% eren

majors de 80 anys. (IMSERSO, 2014)

En  relació  a  la  enquesta  realitzada  en  el  Terreno,  la  majoria  de  enquestats  (57%)

reconeixen  que  es  troben  en  una  situació  de  malaltia.  No  obstant,  si  analitzem  la

percepció que tenen sobre el seu estat de salut  solament consideren que la tenen dolenta

o molt dolenta un 10% dels enquestats. Si analitzem aquesta percepció per edats, podem

observar que tant a la percepció de molt bona com la percepció molt dolenta es veuen

incrementades a mesura que augmenta l'edat.

El fet de que persones majors qualifiquin la seva percepció de salut com molt bona dintre

del col·lectiu més gran, tendria relació en que es comparen amb amics i familiars d'una

edat similar que van perdent la capacitat de realitzar les activitats bàsiques de la vida

diària  mentre  que ells  segueixen mantenint  la  seva autonomia  a  mesura  que avança

l'edat.  En contraposició, els que tenen la percepció de salut molt dolenta és perquè veuen

incrementada el seu grau de dependència. 

Per un altre part i degut a que els problemes de salut de la gent gran solen ser de caràcter

crònic  i  degeneratiu  té  com a conseqüència un major  consum de recursos sanitaris  i

socials.

VIII. DEPENDÈNCIA 

Segons  l'informe  de  l'IMSERSO  2014,  l'envelliment  de  la  població  més  gran  té

implicacions que transcendeixen l'àmbit estrictament demogràfic, per exemple, l'augment

de les persones grans dependents. Edat i dependència estan estretament relacionades, ja

que el volum de persones amb limitacions de la seva capacitat funcional augmenta en els

grups d'edat superiors, sobretot a partir dels 80 anys.

A Espanya, entre els anys 2003 i 2013 (seguint l'IMSERSO), la població de 65 i més anys

s'ha incrementat un 15,6%. la població de 80 anys si es té com a referència el període

comprès entre l'any 2003 i 2013, el creixement ha estat  amb un 45,7%,

Segons el resultat de l'enquesta realitzada en el barri del Terreno, es segueix dintre de la

74



mateixa línia i podem comprovar perfectament com entre les persones majors de 79 anys

hi ha una disminució radical tant amb les que realitzen feines de la casa com entre que les

que realitzen activitats. També a partir d'aquesta edat disminueix l'autonomia per mantenir

les activitats bàsiques i  passen a tenir algun tipus de dependència fins i tot,  requerint

l'ajuda tècnica sobretot per deambular. 

Arribar a l'etapa de jubilació suposa un canvi en el ritme de vida de la persona, hi ha una

ruptura professional i social i inclús afectiva, la persona veu afectada la seva autonomia i

moltes vegades aquesta situació es veu agreujada per la pèrdua de salud que suposa

incrementar la disminució de  l'autonomia, la persona es converteix en un subjecta passiu

i depenent, aquesta dependència pot ser de diferent grau. Els 65 anys moltes persones

deixen  de  treballar  perquè  es  jubilen,  llavors  entren  dins  una  rutina  a  la  que  s'han

d'adaptar, canvien els companys, el horaris i es limiten molt. A pesar de que aquests nous

horaris no son imposats suposen un canvi per a ells, que han de aprendre a moure-se

dins  un  àmbit  domèstic  que  no  dominen.  A pesar  de  que  aquests  canvis  es  donen

principalment en els homes, de cada vegada afecten més a les dones, perquè de cada

vegada hi  ha mes dones que arriben a a vellesa amb una trajectòria  laboral  intensa.

(Ballester et al., 2003). 

En aquest sentit, l'informe de vulnerabilitat social de la Cruz Roja (2014), assenyala que la

dependència és el factor de risc més important d'exclusió social a les persones majors de

80 anys de les Illes Balears. 

IV.  EXCLUSIÓ SOCIAL

Segons el resultat del barri del Terreno, actualment, el 64% de la població major del barri

cobra una pensió de jubilació, el 6% cobra una prestació de viudetat i  l'11% cobra una

pensió no contributiva. Dels enquestat encara hi ha un 3% que esta ocupat.  

En quant a la població que viu a casa seva, observem que el 67% la té totalment pagada,

mentre el 20% han de pagar lloguer i el 6% encara paguen hipoteca. 

La majoria de persones majors viu de una pensió que ha de destinar a cobrir les seves

necessitats bàsiques, i aquesta es veu vulnerable per haver de pagar mensualment un
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lloguer en el 20% dels casos. 

La situació empitjora si analitzem solament les persones que viuen de lloguer on poc més

de la meitat (55%) de les cases són habitatges acceptables, mentre el 15% viu a llars amb

condicions d'habitabilitat deficients, el 10% tenen deficients menors i el 20% refereix tenir

barreres arquitectòniques. A més, el 70% d'aquest col·lectiu viu sol. Finalment cal dir que

un 20% d'aquest col·lectiu té una pensió no contributiva. 

Aquestes dades ens demostren la vulnerabilitat sotmesa per el col·lectiu major en que ha

de seguir pagant mensualment un lloc on poder viure i no li queda més remei que ubicar-

se en qualsevol sòtil, degut a una pensió de baixa quantia i falta de suport econòmic del

seu entorn pròxim. 

La situació amb aquells que encara estant pagant la casa, no són molt més favorables ja

que el 16% també viu en condicions d'habitabilitat deficients. 

Corraliza (2000), fa referència a l'habitatge de la gent gran, ja que la major part habita a

casa propia. Tinent en compte els hàbits residencials de la població espanyola, a la que li

costa el canvi i la mobilitat residencial, aquestes persones continuen visquen el domicili de

tota  la  vida  i  aquestes  cases  han  envellit  amb  ells  de  manera  que  s'han  quedat

inadequades. 

Diversos  estudis  mostren  l'existència  de  demandes  per  part  de  persones  grans

relacionades amb la modificació i l'adaptació del habitatge. Segons Carp (1987)  citat per

Corraliza (2000, p. 261-262):

Els Estats Units més del 10% dels habitatges ocupats per persones grans són

inadequades, i aquest percentatge arriba a duplicar-se en el cas dels habitatges

que  ocupen  persones  majors  pertanyents  a  minories.  Aquesta  inadequació

s'explica  pel  deteriorament  físic  del  propi  habitatge,  però  també  per  la

incompatibilitat  entre  els  recursos  físics  de  la  casa  i  les  necessitats  que

sorgeixen  de  la  nova  situació,  personal  i  social,  de  la  persona  gran.  Les

disponibilitats econòmiques de la jubilació fan que sigui pràcticament impossible

la  satisfacció  d'aquestes  necessitats  i  l'ajust  de  l'espai  físic  a  les  noves

necessitats dels seus ocupants.

La connexió amb els Serveis Socials del barri objecte del nostre estudi, no predomina

amb el col·lectiu que viu a llars deficients, ja que solament un 15% de les persones que
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viuen  en  aquestes  condicions  refereixen  estar  en  contacte  amb  els  Serveis  Socials,

mentre que el 90% de les persones que sí refereixen estar en contacte amb els Serveis

Socials es troben a llars en condicions acceptables. Si analitzem la connexió d'aquest

col·lectiu  amb  les  organitzacions  sense  ànim  de  lucre  com  la  Creu  Roja  o  Càritas

observem que quasi un 100% de les persones que acudeixen a aquest serveis manifesten

tenir llars amb condicions acceptables. Solament una persona que es troba en contacte

amb aquestes associacions no es classifica en aquesta tipologia, degut al sorgiment de

barreres  arquitectòniques.  Hem  de  tenir  en  compte  que  el  28%  de  les  persones

enquestades, refereix tenir algun tipus de deficiència a la seva llar i d'aquestes, el 21'4%

són persones  amb situació de dependència. 

En aquest sentit cal analitzar les condicions d'habitatge amb la dependència que té la

persona. Per tant, podem observar que un 33% de les persones majors que viuen en

condicions d'habitabilitat deficients manifesten alguna dependència. També hi ha un altre

33% de  persones  que  viuen  en  condicions  d'habitatge  amb  deficiències  menors  que

manifesten  alguna  dependència  i  finalment  un  11%  dels  que  manifesten  barreres

arquitectòniques es troben amb situació de dependència. 

De totes les persones enquestades que han manifestat dependència, no arriba a la meitat

les  que  han  sol·licitat  l'ajuda  de  dependència,  i  s'ha  de  tenir  en  compte  que  és

lleugerament inferior el percentatge del col·lectiu de majors de 79 anys en comparació

amb  el  total  de  les  persones  majors  enquestades,  quan  podem  observar  que  són

precisament els qui tenen un major grau de dependència. 

Si analitzem el grau de dependència segons les persones que han sol·licitat l'ajuda de

dependència, les dades resulten més dramàtiques, ja que el 62'5% de persones que han

sol·licitat l'ajuda afirmen poder realitzar adequadament les activitats bàsiques de la vida

diària, mentre que el 73% de les persones que manifesten alguna dependència no l'han

sol·licitada. Aquesta diferència es veu agreujada amb l'edat ja que el 83'3% de persones

majors de 79 anys que manifesten tenir alguna dependència afirmen no  haver sol·licitat

aquesta ajuda.

Podem  observar  que  les  persones  amb  més  autonomia  son  les  mes  propenses  a

demanar aquests tipus d'ajudes.

El fet que la persones més dependents no les demanin, pot ser bé per desconeixement,

per dificultats  amb la tramitació de la  sol·licitud,  o  bé perquè tenen una persona que
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s'encarrega de les seves necessitats bàsiques el que fa que no s'hagi plantejat demanar

aquestes ajudes.

Cal  recordar,  que  les  persones  que  tenen  xarxes  familiars  són  les  que  es  troben

vinculades en aquest  serveis  de protecció,  sent  un percentatge nul  les persones que

acudeixen als Serveis Socials i no tenen fills.

Aquesta  situació  posa  especial  vulnerabilitat  a  les  persones  amb dependència  sense

xarxes de suport ja que es veuen eclipsades les seves necessitats. 

CONCLUSIONS

Selecció dels aspectes més destacats de l'estudi de vulnerabilitat de les persones majors

del Terreno:

Debilitats: 

• Alt  percentatge  de  les  persones  majors  viuen  soles  (40%).  Aquest  es  veu

incrementat en el grups d'edat major (48%).

• Correlació important entre persones que viuen soles, viuen de lloguer, condicions

d’habitabilitat inadequades i cobren prestacions baixes. 

• Presència destacada de barreres arquitectòniques (13%) i deficiències a les llars

(15%),  que  es  veu  incrementada  en  el  col·lectiu  que  manifesta  dependència

funcional.  

• Manteniment d'un percentatge baix (3%), però apreciable, de persones majors que

es veuen obligats a continuar treballant després de l'edat de jubilació.  

• Baix nivell de coneixement dels Serveis Socials municipals (21%). Sobretot en el

col·lectiu més vulnerables: 

▪ El  col·lectiu  major  de  79  anys  manifesta  més desconeixement  sobre  els

Serveis Socials. 

▪ El  73%  de  les  persones  que  manifesten  dependència  no  han  sol·licitat

l'ajuda de dependència. 

▪ Les persones que tenen deficiències o barreres arquitectòniques a la llar

tenen menys connexió amb els recursos comunitaris. 
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▪ Nul·la presència de persones que acudeixen en els Serveis Socials sense

suport familiar.

• Baix nivell de suport social efectiu (24%). Alt predomini del cuidador retribuït (37%).

• Baix nivell de demanda efectiva als serveis socials municipals (18%). 10% de les

persones majors es troben actualment en contacte. 

• Manca del recurs de centre de dia. 

• Manca de programes i activitats culturals per a persones majors amb dificultats. 

Amenaces:

• Presència destacada de persones majors en situació d'aïllament social:

▪ Presència de persones majors sense suport social (entre un 13% i un 16%). 

▪ Nivell baix de connexió amb entitats de persones majors (22%). 

• Necessitat de facilitar la integració sociocultural i evitar situacions d'aïllament. 

• Alt  percentatge  de  persones  majors  que  refereixen  percebre  freqüentment  el

sentiment de solitud, incrementat en el grup major i en les persones en situació de

dependència. 

• Presència  d'ancians  estrangers  poc  integrats,  el  que  pot  conduir  al

desenvolupament de nuclis aïllats. 

• Augment del nombre de persones majors de 65 anys que encara tenen algun dels

progenitors que han de cuidar. 

• El 22% de les persones majors cobren una pensió no contributiva o de viudetat. 

• Necessitat d'una major coordinació entre els serveis socials i sanitaris. 

Fortaleses:

• Alt nivell de satisfacció, autopercepció de benestar personal (64%). 

• Alt nivell de satisfacció, autopercepció de salut (58%). 

• Alta percepció de suport familiar (69%). 

• Alt pronòstic d'atenció als cuidats en cas de necessitat (85%). 

• 80% de les persones majors no han de pujar escales. 

• La  majoria  de  les  persones  majors  viuen  en  habitatges  dels  quals  són  els

propietaris i la tenen totalment pagada (67%). 

• Baix nivell de dependència funcional (9%). 
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Oportunitats: 

• Consciència,  entre  els  polítics,  de  les  necessitats  de  les  persones  majors  en

situació de dependència. Pel que s'ha incrementat el pressupost en aquest àmbit. 

• Bon nivell de demanda efectiva als serveis de salut (37%). 

• Disminució dels cuidadors que són cuidats per un cuidador familiar. 

• Alt nivell de dones majors amb estudis. 

La solitud, l'escassetat de recursos econòmics i el desconeixement de les ajudes dels

Serveis Socials posen especial  vulnerabilitat a una bona part de la població major del

Terreno, veient-se incrementada la proporció a les persones més envellides, sense suport

familiar i en situació de dependència. 

En quant els Serveis Socials ofert per els barri, ens trobem que no hi ha Centre de Dia.

Encara que hi hagi centre residencial, moltes persones volen viure en el seu domicili que

consideram molt respectable, però el  mateix temps, tenen una necessitat d'assistència

que es podria cobrir en un centre de dia. En canvi, la falta d'aquest tipus de centre deriva

amb un increment de cuidadors. 

L'increment de delegació de cures cap a cuidadors retribuïts es fruit dels canvis socials i

familiars produïts en el darrer segle, que ha provocat així la caiguda del patriarcat degut

sobretot a la incorporació de les dones en el món laboral, econòmic i polític, però també

per l'evolució política que va culminar amb la Llei de dependència. 

En primer lloc, aquest fenomen construeix una capa de protecció a l'anomenat cuidador

informal en que la persona dependent no suposa un handicap per la plena participació en

la vida social, laboral i familiar. 

En segon lloc, promociona certa dignitat a la persona dependent que té la imatge de la

seva atenció  com a dret  subjectiu  en  que no recau solament  des de l'àmbit  familiar,

podent així interrelacionar-se amb els familiars des d'una postura d'entre iguals i no de

receptora de serveis. 

Per altra banda, no són totes les persones majors que poden contractar una persona

cuidadora i menys si aquestes tenen escassesa de suport familiar, de recursos econòmics

i dependència. A més, la majoria de persones que desenvolupen aquest treball manquen

d'una formació i qualificació per desenvolupar-les de forma adient. Per tant, és convenient
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que  els  Serveis  Socials  de  Ponent  dotin  amb  major  proporció  el  Servei  d'Atenció  a

Domicili. 

En quant  a  l'assistència  sanitària,  la  població  major  en  risc  d'exclusió  social  del  barri

coneix i fa ús d'aquests. Si volem millorar la situació d'aquests, és convenient que els

Serveis Socials i l'Atenció Sanitària Primària efectuïn un millor treball en xarxa en el que

puguin intervenir interdisciplinarment per cobrir les seves necessitats.

Quan parlam de les necessitats d'ajuda de les persones majors no ens hem de limitar a

parlar  d'una  ajuda  física  sinó  que  també  hem  de  tenir  en  compte  altres  tipus  de

necessitats, les necessitats psicosocials. L'atenció d'aquest àmbit ens ajudarà a que minvi

el sentiment de solitud que es dedueix que viuen gran part d'aquest col·lectiu vista la poca

vida social que tenen i les poques visites que reben. La intervenció que s'hauria de dur a

terme en aquest àmbit és mitjançant la promoció d'activitats d'interès dirigides a aquest

col·lectiu, promogudes per els Serveis Socials des del Casal del Barri o altres centres

d'oci públics.

PROPOSTES D'INTERVENCIÓ

A partir del diagnòstic realitzat, es considera que la principals prioritats d'actuació dels

Serveis Socials de Ponent, pel que fa a les persones majors, són:

• Donar  a  conèixer  l'oferta  pública  per  a  persones  majors  en  situació  de

vulnerabilitat,  ja  siga  per  dependència,  escassetat  de  recursos  econòmics  o

aïllament social. 

▪ Crear un observatori permanent de situacions de risc i necessitat, mitjançant

la coordinació del servei sanitari d'atenció primària i els Serveis Socials de

Ponent. (Assumida per aquests darrers). 

▪ Promoure a les institucions del barri i  l'associació de les persones majors

perquè aquestes col·laborin amb la detecció de situacions de necessitat i

comuniquin als Serveis Socials.

• Incentivar la participació social del col·lectiu en activitats promogudes pel mateix

barri. 
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▪ Generar una xarxa de connexió entre les generacions antigues i les noves,

mitjançant activitats d'ensenyament recíproc. 

▪ Incentivar la formació entre les persones majors. 

▪ Fomentar els projectes de preparació per a la jubilació. 

• Millorar  l'oferta  pública  de  serveis  i  recursos  específics  d'acord  amb les  seves

necessitats. 

▪ Creació del recurs de centre de dia. 

▪ Ampliar  la  dotació  del  Servei  D'atenció a  Domicili  a  persones majors  en

condicions precàries. 

▪ Potenciar  el  suport  als  cuidadors familiars,  o  no familiars,  que ajudin les

persones majors dependents. 

• Elaborar un pla especial d'adaptació d'habitatges i eliminació de barreres: 

▪ Relació  més  estreta  entre  els  Serveis  Socials  de  Ponent  i  Patronat

d'habitatge  PMH-RIBA amb  la  finalitat  de  detecció  de  males  condicions

d'habitabilitat. 

▪ Oferir recursos econòmics per eliminar les barreres arquitectòniques. 

SUGGERIMENTS METODOLÒGICS PER FUTURS ESTUDIS

• Millorar l'anàlisi de les dades de salut, mitjançant la recol·lecta d'informació des del

Centre d'Atenció Sanitari. 

• Millorar  l'anàlisi  de  dades  sobre  la  dependència,  mitjançant  la  recol·lecta

d'informació des de la Direcció General de Dependència. 

• Millorar l'anàlisi de dades sobre exclusió social mitjançant contacte amb l'Institut

Mallorquí d'Afers Socials i Serveis Socials de Ponent. 

• Millorar el coneixement de serveis que s'ofereixen des de les institucions públiques

mitjançant el contacte amb els Serveis Socials de Ponent. 

• Millorar  l'anàlisi  de  dades  sobre  els  habitatges,  mitjançant  el  contacte  amb  el

Patronat d'habitatge PMH-RIBA. 

• Millorar el coneixement de les activitats que es desenvolupen al barri destinades a

les persones majors mitjançant el contacte amb l'associació de persones majors. 
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ANNEXE 3 

Grup d'edat

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válido

Fins als 69 anys 27 27.0 27.0 27.0
De 70 a 79 anys 46 46.0 46.0 73.0
80 o més anys 27 27.0 27.0 100.0
Total 100 100.0 100.0

Estadísticos
1 Edat

N
Válido 100
Perdidos 0

Media 74.94
Mediana 74.00
Moda 70
Desviación estándar 8.083
Rango 37
Mínimo 60
Máximo 97

Tabla cruzada 1 Grup d'edat*2 Sexe
2 Sexe

Total
Home Dona

1 Grup d'edat

Fins als 69 anys
Recuento 16 11 27
% dentro 
de 2 Sexe

38.1% 19.0% 27.0%

De 70 a 79 anys
Recuento 20 26 46
% dentro 
de 2 Sexe

47.6% 44.8% 46.0%

80 o més anys
Recuento 6 21 27
% dentro 
de 2 Sexe

14.3% 36.2% 27.0%

Total
Recuento 42 58 100
% dentro 
de 2 Sexe

100.0% 100.0% 100.0%

Tabla cruzada 1 Grup d'edat*2 Sexe
2 Sexe

Total
Home Dona

1 Grup d'edat
Fins als 69 anys

Recuento 16 11 27
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

59.3% 40.7% 100.0%

De 70 a 79 anys
Recuento 20 26 46
% dentro 43.5% 56.5% 100.0%
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de 1 Grup 
d'edat

80 o més anys

Recuento 6 21 27
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

22.2% 77.8% 100.0%

Total

Recuento 42 58 100
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

42.0% 58.0% 100.0%

Tabla cruzada 3 On va néixer?*1 Grup d'edat
1 Grup d'edat

TotalFins als 69
anys

De 70 a 79
anys

80 o més
anys

3 On va 
néixer?

Al Palma

Recuento 9 14 13 36
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

33.3% 30.4% 48.1% 36.0%

A altres municipis CAIB

Recuento 3 4 5 12
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

11.1% 8.7% 18.5% 12.0%

Altres comunitats 
autònomes

Recuento 14 22 7 43
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

51.9% 47.8% 25.9% 43.0%

Altres països

Recuento 1 6 2 9
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

3.7% 13.0% 7.4% 9.0%

Total

Recuento 27 46 27 100
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

100.0% 100.0% 100.0%
100.0

%

Tabla cruzada 4.a Quants anys fa que viu a Palma?*1 Grup d'edat
1 Grup d'edat

TotalFins als 69
anys

De 70 a 79
anys

80 o més
anys

4.a Quants 
anys fa que 
viu a Palma?

Fins a 9 anys

Recuento 0 3 1 4
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

0.0% 6.5% 3.7% 4.0%

De 10 a 19 anys

Recuento 4 4 3 11
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

14.8% 8.7% 11.1% 11.0%
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20 o més anys

Recuento 23 39 23 85
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

85.2% 84.8% 85.2% 85.0%

Total

Recuento 27 46 27 100
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

100.0% 100.0% 100.0%
100.0

%

Estadísticos
4.a Quants 
anys fa que 
viu a Palma?

N
Válido 100
Perdidos 0

Media 50.68
Mediana 51.00
Moda 40
Desviación estándar 24.152
Rango 87
Mínimo 2
Máximo 89

Tabla cruzada 4.b Quants anys fa que viu a El Terreno?*1 Grup d'edat
1 Grup d'edat

TotalFins als 69
anys

De 70 a 79
anys

80 o més
anys

4.b Quants 
anys fa que 
viu a El 
Terreno?

Fins a 9 anys

Recuento 3 8 6 17
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

11.1% 17.4% 22.2% 17.0%

De 10 a 19 anys

Recuento 4 9 2 15
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

14.8% 19.6% 7.4% 15.0%

20 o més anys

Recuento 18 25 17 60
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

66.7% 54.3% 63.0% 60.0%

No sap o no contesta

Recuento 2 4 2 8
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

7.4% 8.7% 7.4% 8.0%

Total

Recuento 27 46 27 100
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

100.0% 100.0% 100.0%
100.0

%

Estadísticos

100



4.b Quants 
anys fa que 
viu a El 
Terreno?

N
Válido 92
Perdidos 8

Media 31.71
Mediana 27.50
Moda 2a
Desviación estándar 23.183
Rango 87
Mínimo 2
Máximo 89
a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más
pequeño.

Tabla cruzada 5 Quin és el seu estat civil actual?*1 Grup d'edat
1 Grup d'edat

TotalFins als 69
anys

De 70 a 79
anys

80 o més
anys

5 Quin és el 
seu estat civil
actual?

Fadrí na

Recuento 8 8 3 19
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

29.6% 17.4% 11.1% 19.0%

Casat da

Recuento 10 19 4 33
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

37.0% 41.3% 14.8% 33.0%

Vidu a

Recuento 3 10 16 29
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

11.1% 21.7% 59.3% 29.0%

Divorciatada-Separat ada

Recuento 5 8 4 17
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

18.5% 17.4% 14.8% 17.0%

Ns Nc

Recuento 1 1 0 2
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

3.7% 2.2% 0.0% 2.0%

Total

Recuento 27 46 27 100
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

100.0% 100.0% 100.0%
100.0

%

Tabla cruzada 6 Qui sou de família?*1 Grup d'edat
1 Grup d'edat

Total
Fins als 69 De 70 a 79 80 o més
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anys anys anys

6 Qui sou de 
família?

No tenc dona home ni 
fills

Recuento 9 8 4 21
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

33.3% 17.4% 14.8% 21.0%

Parella sense fills

Recuento 1 0 0 1
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

3.7% 0.0% 0.0% 1.0%

Parella amb fills

Recuento 14 22 6 42
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

51.9% 47.8% 22.2% 42.0%

No tenc parella, però 
tenc fills

Recuento 1 14 16 31
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

3.7% 30.4% 59.3% 31.0%

Néts

Recuento 1 0 1 2
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

3.7% 0.0% 3.7% 2.0%

Ns Nc

Recuento 1 2 0 3
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

3.7% 4.3% 0.0% 3.0%

Total

Recuento 27 46 27 100
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

100.0% 100.0% 100.0%
100.0

%

Tabla cruzada 7 Amb qui viu actualment?*1 Grup d'edat
1 Grup d'edat

TotalFins als 69
anys

De 70 a 79
anys

80 o més
anys

7 Amb qui viu
actualment?

Viu sol a

Recuento 9 18 13 40
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

33.3% 39.1% 48.1% 40.0%

Amb cònjuge-parella

Recuento 9 19 4 32
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

33.3% 41.3% 14.8% 32.0%

Amb un o més fills

Recuento 3 3 3 9
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

11.1% 6.5% 11.1% 9.0%

Amb un o més germans Recuento 2 0 0 2
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% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

7.4% 0.0% 0.0% 2.0%

Amb un o més familiars 
altres tipus

Recuento 1 1 1 3
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

3.7% 2.2% 3.7% 3.0%

Amb persones pagades 
sense relació familiar 
veïnal

Recuento 1 1 3 5
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

3.7% 2.2% 11.1% 5.0%

Altres

Recuento 0 1 1 2
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

0.0% 2.2% 3.7% 2.0%

Ns Nc

Recuento 2 3 2 7
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

7.4% 6.5% 7.4% 7.0%

Total

Recuento 27 46 27 100
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

100.0% 100.0% 100.0%
100.0

%

Tabla cruzada 8 Quin nivell d'estudis té?*1 Grup d'edat
1 Grup d'edat

TotalFins als 69
anys

De 70 a 79
anys

80 o més
anys

8 Quin nivell 
d'estudis té?

No sap llegir ni escriure o
sense estudis primaris

Recuento 0 3 3 6
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

0.0% 6.5% 11.1% 6.0%

Nivell bàsic

Recuento 8 18 15 41
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

29.6% 39.1% 55.6% 41.0%

Secundaris

Recuento 6 11 6 23
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

22.2% 23.9% 22.2% 23.0%

Superiors

Recuento 13 12 3 28
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

48.1% 26.1% 11.1% 28.0%

Ns Nc
Recuento 0 2 0 2
% dentro 
de 1 Grup 

0.0% 4.3% 0.0% 2.0%
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d'edat

Total

Recuento 27 46 27 100
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

100.0% 100.0% 100.0%
100.0

%

Tabla cruzada 9 Activitat laboral prèvia a la jubilació?*1 Grup d'edat
1 Grup d'edat

TotalFins als 69
anys

De 70 a 79
anys

80 o més
anys

9 Activitat 
laboral prèvia
a la jubilació?

Peó Obrer no 
especialitzat

Recuento 3 3 2 8
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

11.1% 6.5% 7.4% 8.0%

Treballador obrer 
especialitzat

Recuento 5 10 5 20
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

18.5% 21.7% 18.5% 20.0%

Quadres intermedis-
Administratius

Recuento 4 2 0 6
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

14.8% 4.3% 0.0% 6.0%

Gerent-director

Recuento 1 0 0 1
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

3.7% 0.0% 0.0% 1.0%

Professional per compte 
de tercers

Recuento 1 2 1 4
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

3.7% 4.3% 3.7% 4.0%

Professional liberal

Recuento 1 2 0 3
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

3.7% 4.3% 0.0% 3.0%

Autònom-Propietari

Recuento 3 10 5 18
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

11.1% 21.7% 18.5% 18.0%

Funcionari

Recuento 4 6 4 14
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

14.8% 13.0% 14.8% 14.0%

Mestressa de casa

Recuento 0 5 7 12
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

0.0% 10.9% 25.9% 12.0%

Ns Nc Recuento 5 6 3 14
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% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

18.5% 13.0% 11.1% 14.0%

Total

Recuento 27 46 27 100
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

100.0% 100.0% 100.0%
100.0

%

Tabla cruzada 10 Tipus de feines que fa? (màxim dues)*1 Grup d'edat
1 Grup d'edat

TotalFins als 69
anys

De 70 a 79
anys

80 o més
anys

10 Tipus de 
feines que 
fa? (màxim 
dues)

No fa cap activitat o 
només ocasionalment

Recuento 2 5 7 14
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

7.4% 10.9% 25.9% 14.0%

Feines de casa

Recuento 16 26 7 49
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

59.3% 56.5% 25.9% 49.0%

Treballs manuals a casa,
camp o altres

Recuento 0 3 1 4
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

0.0% 6.5% 3.7% 4.0%

Treballs administratius, 
gestió, direcció

Recuento 1 0 1 2
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

3.7% 0.0% 3.7% 2.0%

Comerç o negoci familiar,
relació amb públic

Recuento 0 1 0 1
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

0.0% 2.2% 0.0% 1.0%

Té cura d’algú cuidador

Recuento 0 1 0 1
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

0.0% 2.2% 0.0% 1.0%

Altres

Recuento 2 0 2 4
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

7.4% 0.0% 7.4% 4.0%

Ns Nc

Recuento 6 10 9 25
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

22.2% 21.7% 33.3% 25.0%

Total
Recuento 27 46 27 100
% dentro 
de 1 Grup 

100.0% 100.0% 100.0%
100.0

%
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d'edat

Tabla cruzada 11 Quin tipus de pensió té?*1 Grup d'edat
1 Grup d'edat

TotalFins als 69
anys

De 70 a 79
anys

80 o més
anys

11 Quin tipus 
de pensió té?

Jubilació

Recuento 21 30 13 64
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

77.8% 65.2% 48.1% 64.0%

Viudetat

Recuento 0 0 6 6
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

0.0% 0.0% 22.2% 6.0%

Assistencial FAS-No 
contributiva

Recuento 2 6 3 11
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

7.4% 13.0% 11.1% 11.0%

Altres

Recuento 0 3 0 3
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

0.0% 6.5% 0.0% 3.0%

CAP perquè és actiu 
ocupat

Recuento 1 2 0 3
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

3.7% 4.3% 0.0% 3.0%

Ns Nc

Recuento 3 5 5 13
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

11.1% 10.9% 18.5% 13.0%

Total

Recuento 27 46 27 100
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

100.0% 100.0% 100.0%
100.0

%

Tabla cruzada 12 On viu?*1 Grup d'edat
1 Grup d'edat

TotalFins als 69
anys

De 70 a 79
anys

80 o més
anys

12 On viu?

A ca seva

Recuento 24 40 20 84
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

88.9% 87.0% 74.1% 84.0%

A la casa d'un fill o 
familiar

Recuento 0 1 2 3
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

0.0% 2.2% 7.4% 3.0%

Altres Recuento 3 3 5 11
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% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

11.1% 6.5% 18.5% 11.0%

Ns Nc

Recuento 0 2 0 2
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

0.0% 4.3% 0.0% 2.0%

Total

Recuento 27 46 27 100
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

100.0% 100.0% 100.0%
100.0

%

Tabla cruzada 13 Règim de tinença de l'habitatge?*1 Grup d'edat
1 Grup d'edat

TotalFins als 69
anys

De 70 a 79
anys

80 o més
anys

13 Règim de 
tinença de 
l'habitatge?

Pròpia, totalment pagada

Recuento 17 32 18 67
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

63.0% 69.6% 66.7% 67.0%

Pròpia, pagant 
actualment

Recuento 1 4 1 6
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

3.7% 8.7% 3.7% 6.0%

Llogada

Recuento 8 9 3 20
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

29.6% 19.6% 11.1% 20.0%

No aplicable

Recuento 1 1 5 7
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

3.7% 2.2% 18.5% 7.0%

Total

Recuento 27 46 27 100
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

100.0% 100.0% 100.0%
100.0

%

Tabla cruzada 14 Característica de l'habitatge?*1 Grup d'edat
1 Grup d'edat

TotalFins als 69
anys

De 70 a 79
anys

80 o més
anys

14 
Característica
de 
l'habitatge?

Planta baixa-Habitatge 
unifamiliar

Recuento 8 19 8 35
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

29.6% 41.3% 29.6% 35.0%

Pis amb ascensor
Recuento 12 20 13 45
% dentro 
de 1 Grup 

44.4% 43.5% 48.1% 45.0%
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d'edat

Pis sense ascensor

Recuento 6 7 2 15
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

22.2% 15.2% 7.4% 15.0%

No aplicable 
(Residència)

Recuento 1 0 4 5
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

3.7% 0.0% 14.8% 5.0%

Total

Recuento 27 46 27 100
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

100.0% 100.0% 100.0%
100.0

%

Tabla cruzada 15 Condicions d'habitabilitat*1 Grup d'edat
1 Grup d'edat

TotalFins als 69
anys

De 70 a 79
anys

80 o més
anys

15 
Condicions 
d'habitabilitat

Condicions acceptables

Recuento 21 32 19 72
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

77.8% 69.6% 70.4% 72.0%

Barreres 
arquitectòniques

Recuento 5 7 1 13
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

18.5% 15.2% 3.7% 13.0%

Deficiències menors

Recuento 1 3 5 9
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

3.7% 6.5% 18.5% 9.0%

Condicions d'habiltabilitat
deficients

Recuento 0 4 2 6
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

0.0% 8.7% 7.4% 6.0%

Total

Recuento 27 46 27 100
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

100.0% 100.0% 100.0%
100.0

%

Tabla cruzada 16 Amb quantes persones té confiança per visitar-les a casa seva?*1
Grup d'edat

1 Grup d'edat
TotalFins als 69

anys
De 70 a 79

anys
80 o més

anys
16 Amb 
quantes 
persones té 
confiança per

Amb ningú Recuento 4 7 5 16
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

14.8% 15.2% 18.5% 16.0%
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visitar-les a 
casa seva?

Amb una o dues

Recuento 6 7 6 19
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

22.2% 15.2% 22.2% 19.0%

Amb tres o quatre

Recuento 7 11 8 26
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

25.9% 23.9% 29.6% 26.0%

Amb cinc o més

Recuento 10 20 7 37
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

37.0% 43.5% 25.9% 37.0%

Ns Nc

Recuento 0 1 1 2
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

0.0% 2.2% 3.7% 2.0%

Total

Recuento 27 46 27 100
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

100.0% 100.0% 100.0%
100.0

%

Tabla cruzada 17 Amb quantes persones (amics, familiars) va parlar per telèfon la
setmana passada?*1 Grup d'edat

1 Grup d'edat
TotalFins als 69

anys
De 70 a 79

anys
80 o més

anys

17 Amb 
quantes 
persones 
(amics, 
familiars) va 
parlar per 
telèfon la 
setmana 
passada?

Amb ningú

Recuento 1 4 7 12
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

3.7% 8.7% 25.9% 12.0%

Amb una o dues

Recuento 6 14 7 27
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

22.2% 30.4% 25.9% 27.0%

Amb tres o més

Recuento 18 27 13 58
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

66.7% 58.7% 48.1% 58.0%

Ns Nc

Recuento 2 1 0 3
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

7.4% 2.2% 0.0% 3.0%

Total

Recuento 27 46 27 100
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

100.0% 100.0% 100.0%
100.0

%

Tabla cruzada 18 Quantes visites rebé la setmana passada? (Nombre de visites)*1 Grup
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d'edat
1 Grup d'edat

TotalFins als 69
anys

De 70 a 79
anys

80 o més
anys

18 Quantes 
visites rebé la
setmana 
passada? 
(Nombre de 
visites)

Cap ni una

Recuento 10 9 8 27
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

37.0% 19.6% 29.6% 27.0%

Una vegada

Recuento 2 6 6 14
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

7.4% 13.0% 22.2% 14.0%

Dues vegades

Recuento 2 11 3 16
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

7.4% 23.9% 11.1% 16.0%

Tres o més vegades

Recuento 12 19 10 41
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

44.4% 41.3% 37.0% 41.0%

Ns Nc

Recuento 1 1 0 2
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

3.7% 2.2% 0.0% 2.0%

Total

Recuento 27 46 27 100
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

100.0% 100.0% 100.0%
100.0

%

Tabla cruzada 19 Amb quina freqüència se sent sol/a?*1 Grup d'edat
1 Grup d'edat

TotalFins als 69
anys

De 70 a 79
anys

80 o més
anys

19 Amb quina
freqüència se
sent sol/a?

Quasi mai

Recuento 20 36 14 70
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

74.1% 78.3% 51.9% 70.0%

Alguna vegada

Recuento 3 4 6 13
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

11.1% 8.7% 22.2% 13.0%

Amb molta freqüència

Recuento 2 6 5 13
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

7.4% 13.0% 18.5% 13.0%

Ns Nc
Recuento 2 0 2 4
% dentro 7.4% 0.0% 7.4% 4.0%
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de 1 Grup 
d'edat

Total

Recuento 27 46 27 100
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

100.0% 100.0% 100.0%
100.0

%

Tabla cruzada 20 Veu a familiars i amics tant com voldria?*1 Grup d'edat
1 Grup d'edat

TotalFins als 69
anys

De 70 a 79
anys

80 o més
anys

20 Veu a 
familiars i 
amics tant 
com voldria?

SÍ, amb la freqüència 
que vull

Recuento 20 32 14 66
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

74.1% 69.6% 51.9% 66.0%

Manco del que voldria

Recuento 5 10 10 25
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

18.5% 21.7% 37.0% 25.0%

Més del que voldria

Recuento 2 0 1 3
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

7.4% 0.0% 3.7% 3.0%

Ns Nc

Recuento 0 4 2 6
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

0.0% 8.7% 7.4% 6.0%

Total

Recuento 27 46 27 100
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

100.0% 100.0% 100.0%
100.0

%

Tabla cruzada 21 Algú li ajudaria si fos necessari?*1 Grup d'edat
1 Grup d'edat

TotalFins als 69
anys

De 70 a 79
anys

80 o més
anys

21 Algú li 
ajudaria si fos
necessari?

Sí

Recuento 24 38 23 85
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

88.9% 82.6% 85.2% 85.0%

No hi ha ningú disposat

Recuento 3 8 1 12
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

11.1% 17.4% 3.7% 12.0%

Ns Nc

Recuento 0 0 3 3
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

0.0% 0.0% 11.1% 3.0%
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Total

Recuento 27 46 27 100
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

100.0% 100.0% 100.0%
100.0

%

Tabla cruzada 22 Com creu que li ajudaria?*1 Grup d'edat
1 Grup d'edat

TotalFins als 69
anys

De 70 a 79
anys

80 o més
anys

22 Com creu 
que li 
ajudaria?

M'ajudaria 
indefinidament

Recuento 14 22 20 56
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

58.3% 57.9% 87.0% 65.9%

M'ajudaria algun temps

Recuento 6 11 1 18
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

25.0% 28.9% 4.3% 21.2%

M'ajudaria ocasionalment

Recuento 1 2 1 4
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

4.2% 5.3% 4.3% 4.7%

Ns Nc

Recuento 3 3 1 7
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

12.5% 7.9% 4.3% 8.2%

Total

Recuento 24 38 23 85
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

100.0% 100.0% 100.0%
100.0

%

Tabla cruzada 23 Qui és aquesta persona?*1 Grup d'edat
1 Grup d'edat

TotalFins als 69
anys

De 70 a 79
anys

80 o més
anys

23 Qui és 
aquesta 
persona?

Familiar

Recuento 15 31 19 65
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

62.5% 81.6% 82.6% 76.5%

Amic ga-conegut da- 
Veïnat da

Recuento 3 4 2 9
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

12.5% 10.5% 8.7% 10.6%

Ns Nc

Recuento 6 3 2 11
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

25.0% 7.9% 8.7% 12.9%

Total
Recuento 24 38 23 85
% dentro 100.0% 100.0% 100.0% 100.0
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de 1 Grup 
d'edat

%

Tabla cruzada 24 Té contactes amb associacions o entitats de persones majors?*1
Grup d'edat

1 Grup d'edat
TotalFins als 69

anys
De 70 a 79

anys
80 o més

anys

24 Té 
contactes 
amb 
associacions 
o entitats de 
persones 
majors?

Si

Recuento 4 11 7 22
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

14.8% 23.9% 25.9% 22.0%

No

Recuento 21 29 19 69
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

77.8% 63.0% 70.4% 69.0%

Ns Nc

Recuento 2 6 1 9
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

7.4% 13.0% 3.7% 9.0%

Total

Recuento 27 46 27 100
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

100.0% 100.0% 100.0%
100.0

%

Tabla cruzada 25 Quin tipus d'activitats fa amb ells? (màxim 3 opcions)*1 Grup d'edat
1 Grup d'edat

TotalFins als 69
anys

De 70 a 79
anys

80 o més
anys

25 Quin tipus 
d'activitats fa 
amb ells? 
(màxim 3 
opcions)

Cap ni una

Recuento 1 4 0 5
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

25.0% 36.4% 0.0% 22.7%

Trobada-xerrada amb 
altres persones majors

Recuento 0 3 1 4
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

0.0% 27.3% 14.3% 18.2%

Excursions

Recuento 0 0 1 1
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

0.0% 0.0% 14.3% 4.5%

Altres activitats socials o 
culturals

Recuento 2 2 2 6
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

50.0% 18.2% 28.6% 27.3%

Ns Nc
Recuento 1 2 3 6
% dentro 
de 1 Grup 

25.0% 18.2% 42.9% 27.3%
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d'edat

Total

Recuento 4 11 7 22
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

100.0% 100.0% 100.0%
100.0

%

Tabla cruzada 26 Actualment rep ajuda d'algú?*1 Grup d'edat
1 Grup d'edat

TotalFins als 69
anys

De 70 a 79
anys

80 o més
anys

26 
Actualment 
rep ajuda 
d'algú?

Sí

Recuento 4 6 14 24
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

14.8% 13.0% 51.9% 24.0%

No

Recuento 22 39 13 74
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

81.5% 84.8% 48.1% 74.0%

Ns Nc

Recuento 1 1 0 2
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

3.7% 2.2% 0.0% 2.0%

Total

Recuento 27 46 27 100
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

100.0% 100.0% 100.0%
100.0

%

Tabla cruzada 27 De quantes persones rep ajuda?*1 Grup d'edat
1 Grup d'edat

TotalFins als 69
anys

De 70 a 79
anys

80 o més
anys

27 De 
quantes 
persones rep 
ajuda?

1

Recuento 1 1 4 6
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

25.0% 16.7% 28.6% 25.0%

2

Recuento 2 1 3 6
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

50.0% 16.7% 21.4% 25.0%

3

Recuento 0 0 1 1
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

0.0% 0.0% 7.1% 4.2%

5

Recuento 0 1 0 1
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

0.0% 16.7% 0.0% 4.2%

Ns Nc Recuento 1 3 6 10
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% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

25.0% 50.0% 42.9% 41.7%

Total

Recuento 4 6 14 24
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

100.0% 100.0% 100.0%
100.0

%

Tabla cruzada 28 Amb quina freqüència li ajuden?*1 Grup d'edat
1 Grup d'edat

TotalFins als 69
anys

De 70 a 79
anys

80 o més
anys

28 Amb quina
freqüència li 
ajuden?

Quasi mai

Recuento 0 1 0 1
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

0.0% 16.7% 0.0% 4.2%

A vegades, 
ocasionalment

Recuento 1 0 1 2
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

25.0% 0.0% 7.1% 8.3%

Sempre que ho necessit, 
però no de forma 
continua

Recuento 1 2 3 6
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

25.0% 33.3% 21.4% 25.0%

De forma continuada

Recuento 2 3 10 15
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

50.0% 50.0% 71.4% 62.5%

Total

Recuento 4 6 14 24
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

100.0% 100.0% 100.0%
100.0

%

1 Grup d'edat
TotalFins als 69

anys
De 70 a 79

anys
80 o més

anys

Quina ajuda li
donen?

Per vestir-se i cura 
personal

Count 2 5 7
Column % 50.0 35.7 29.2

Per menjar
Count 3 4 7
Column % 75.0 28.6 29.2

Per medicació o 
atencions sanitàries

Count 1 1 4 6
Column % 25.0 16.7 28.6 25.0

Per desplaçaments
Count 1 4 5
Column % 16.7 28.6 20.8

Per mantenir la casa, 
comprar i altres

Count 2 4 7 13
Column % 50.0 66.7 50.0 54.2

Ns Nc
Count 1 1 2
Column % 16.7 7.1 8.3
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Total
Count 4 6 14 24
Column % 100.0 100.0 100.0 100.0

1 Grup d'edat
TotalFins als 69

anys
De 70 a 79

anys
80 o més

anys

Qui li aporta 
aquesta 
ajuda?

Familiar
Count 1 2 5 8
Column % 25.0 33.3 35.7 33.3

Amic ga-conegut da no 
veïnats

Count 1 1 1 3
Column % 25.0 16.7 7.1 12.5

Veïnat da
Count 2 2
Column % 33.3 8.3

Una persona pagada 
sense relació familiar 
veïnal

Count 1 8 9

Column % 25.0 57.1 37.5

Un a treballador a 
familiar de l'ajuntament o
altres

Count 2 1 1 4

Column % 50.0 16.7 7.1 16.7

Ns Nc
Count 1 2 3
Column % 16.7 14.3 12.5

Total
Count 4 6 14 24
Column % 100.0 100.0 100.0 100.0

Tabla cruzada 31 Sexe del cuidador principal?*1 Grup d'edat
1 Grup d'edat

TotalFins als 69
anys

De 70 a 79
anys

80 o més
anys

31 Sexe del 
cuidador 
principal?

Home

Recuento 0 1 4 5
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

0.0% 16.7% 28.6% 20.8%

Dona

Recuento 3 4 9 16
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

75.0% 66.7% 64.3% 66.7%

Ns Nc

Recuento 1 1 1 3
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

25.0% 16.7% 7.1% 12.5%

Total

Recuento 4 6 14 24
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

100.0% 100.0% 100.0%
100.0

%

Tabla cruzada 32 Edat aproximada del cuidador principal?*1 Grup d'edat
1 Grup d'edat

TotalFins als 69
anys

De 70 a 79
anys

80 o més
anys
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32 Edat 
aproximada 
del cuidador 
principal?

Fins 44 anys

Recuento 1 0 4 5
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

25.0% 0.0% 28.6% 20.8%

De 45 a 64 anys

Recuento 1 1 3 5
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

25.0% 16.7% 21.4% 20.8%

De 65 o més anys

Recuento 0 0 2 2
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

0.0% 0.0% 14.3% 8.3%

Ns Nc

Recuento 2 5 5 12
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

50.0% 83.3% 35.7% 50.0%

Total

Recuento 4 6 14 24
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

100.0% 100.0% 100.0%
100.0

%

Estadísticos
32 Edat 
aproximada 
del cuidador 
principal?

N
Válido 12
Perdidos 88

Media 51.58
Mediana 48.00
Moda 40
Desviación estándar 15.054
Rango 53
Mínimo 30
Máximo 83

Tabla cruzada 33 Fa feina el cuidador principal?*1 Grup d'edat
1 Grup d'edat

TotalFins als 69
anys

De 70 a 79
anys

80 o més
anys

33 Fa feina el
cuidador 
principal?

Sí, al matí fins 14h

Recuento 2 1 4 7
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

50.0% 16.7% 28.6% 29.2%

Sí, migdia-tarda 14h-21h

Recuento 0 0 1 1
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

0.0% 0.0% 7.1% 4.2%
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No

Recuento 0 3 5 8
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

0.0% 50.0% 35.7% 33.3%

Sí, sense hora específica

Recuento 1 2 3 6
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

25.0% 33.3% 21.4% 25.0%

Ns Nc

Recuento 1 0 1 2
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

25.0% 0.0% 7.1% 8.3%

Total

Recuento 4 6 14 24
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

100.0% 100.0% 100.0%
100.0

%

1 Grup d'edat
TotalFins als 69

anys
De 70 a 79

anys
80 o més

anys

Quins serveis
socials 
coneix?

Serveis socials d'atenció 
primària-Serveis 
soc.grals

Count 8 10 3 21

Column % 29.6 21.7 11.1 21.0

Servei Ajuda a Domicili
Count 7 12 3 22
Column % 25.9 26.1 11.1 22.0

Menjar a domicili
Count 6 9 1 16
Column % 22.2 19.6 3.7 16.0

Teleassistència
Count 4 3 6 13
Column % 14.8 6.5 22.2 13.0

Residència persones 
majors

Count 8 13 3 24
Column % 29.6 28.3 11.1 24.0

Centre de dia
Count 4 6 1 11
Column % 14.8 13.0 3.7 11.0

Altres
Count 4 4 3 11
Column % 14.8 8.7 11.1 11.0

Ns Nc
Count 10 20 14 44
Column % 37.0 43.5 51.9 44.0

Total
Count 27 46 27 100
Column % 100.0 100.0 100.0 100.0

Tabla cruzada 35 Ha fet alguna demanda als serveis socials municipals? *1 Grup d'edat
1 Grup d'edat

TotalFins als 69
anys

De 70 a 79
anys

80 o més
anys

35 Ha fet 
alguna 
demanda als 

Sí Recuento 6 6 6 18
% dentro 
de 1 Grup 

22.2% 13.0% 22.2% 18.0%
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serveis 
socials 
municipals?

d'edat

No

Recuento 19 38 19 76
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

70.4% 82.6% 70.4% 76.0%

Ns Nc

Recuento 2 2 2 6
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

7.4% 4.3% 7.4% 6.0%

Total

Recuento 27 46 27 100
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

100.0% 100.0% 100.0%
100.0

%

1 Grup d'edat
TotalFins als 69

anys
De 70 a 79

anys
80 o més

anys

Quina va ser 
la demanda?

Demanda sobre 
pensions, gestió ajudes 
econòm

Count 1 3 2 6

Column % 16.7 50.0 40.0 35.3

Demanda sobre ajuda a 
domicili

Count 1 1 2 4
Column % 16.7 16.7 40.0 23.5

Demanda sobre 
residència, vivendes 
tutelades

Count 1 1

Column % 16.7 5.9

Demanda 
d’assessorament social

Count 3 1 4
Column % 50.0 20.0 23.5

Altres
Count 1 2 1 4
Column % 16.7 33.3 20.0 23.5

Ns Nc
Count 1 1
Column % 16.7 5.9

Total
Count 6 6 5 17
Column % 100.0 100.0 100.0 100.0

Tabla cruzada 37 Com valora la seva situació actual?*1 Grup d'edat
1 Grup d'edat

TotalFins als 69
anys

De 70 a 79
anys

80 o més
anys

37 Com 
valora la seva
situació 
actual?

Molt bona, molt per sobre
la majoria

Recuento 3 11 8 22
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

11.1% 23.9% 29.6% 22.0%

Bona, per sobre la 
majoria

Recuento 14 20 8 42
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

51.9% 43.5% 29.6% 42.0%

Regular, com la majoria
Recuento 7 9 8 24
% dentro 25.9% 19.6% 29.6% 24.0%
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de 1 Grup 
d'edat

Dolenta, pitjor que la 
majoria

Recuento 1 4 1 6
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

3.7% 8.7% 3.7% 6.0%

Molt dolenta, molt pitjor 
que la majoria

Recuento 2 0 0 2
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

7.4% 0.0% 0.0% 2.0%

Ns Nc

Recuento 0 2 2 4
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

0.0% 4.3% 7.4% 4.0%

Total

Recuento 27 46 27 100
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

100.0% 100.0% 100.0%
100.0

%

1 Grup d'edat
TotalFins als 69

anys
De 70 a 79

anys
80 o més

anys

En quines 
activitats 
socials o 
culturals 
participa 
actualment?

Activitats associatives, 
participació organitzada

Count 2 3 2 7
Column % 7.4 6.5 7.4 7.0

Activitats físiques, 
gimnàstica, etc

Count 4 8 2 14
Column % 14.8 17.4 7.4 14.0

Activitats d'oci, turisme i 
viatges

Count 4 13 1 18
Column % 14.8 28.3 3.7 18.0

Activitats culturals 
informatives xerrades, 
teatre

Count 8 3 11

Column % 17.4 11.1 11.0

Activitats formatives
Count 1 3 1 5
Column % 3.7 6.5 3.7 5.0

Activitats socials 
voluntariat social, 
solidaritat

Count 2 1 1 4

Column % 7.4 2.2 3.7 4.0

Altres
Count 6 6 12
Column % 22.2 13.0 12.0

Ns Nc
Count 14 23 20 57
Column % 51.9 50.0 74.1 57.0

Total
Count 27 46 27 100
Column % 100.0 100.0 100.0 100.0

1 Grup d'edat
TotalFins als 69

anys
De 70 a 79

anys
80 o més

anys
En quines Activitats associatives, Count 4 3 7
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activitats 
socials o 
culturals li 
agradaria 
participar?

participació organitzada Column % 14.8 6.5 7.0
Activitats físiques, 
gimnàstica, etc

Count 4 8 2 14
Column % 14.8 17.4 7.4 14.0

Activitats d'oci, turisme i 
viatges

Count 5 10 4 19
Column % 18.5 21.7 14.8 19.0

Activitats culturals 
informatives xerrades, 
teatre

Count 9 4 1 14

Column % 33.3 8.7 3.7 14.0

Activitats formatives
Count 5 1 6
Column % 18.5 2.2 6.0

Activitats socials 
voluntariat social, 
solidaritat

Count 4 2 6

Column % 14.8 4.3 6.0

Altres
Count 3 4 1 8
Column % 11.1 8.7 3.7 8.0

Ns Nc
Count 10 24 21 55
Column % 37.0 52.2 77.8 55.0

Total
Count 27 46 27 100
Column % 100.0 100.0 100.0 100.0

Tabla cruzada 40 Pateix qualque malaltia?*1 Grup d'edat
1 Grup d'edat

TotalFins als 69
anys

De 70 a 79
anys

80 o més
anys

40 Pateix 
qualque 
malaltia?

Sí

Recuento 13 27 17 57
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

48.1% 58.7% 63.0% 57.0%

No

Recuento 12 19 10 41
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

44.4% 41.3% 37.0% 41.0%

Ns Nc

Recuento 2 0 0 2
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

7.4% 0.0% 0.0% 2.0%

Total

Recuento 27 46 27 100
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

100.0% 100.0% 100.0%
100.0

%

1 Grup d'edat
TotalFins als 69

anys
De 70 a 79

anys
80 o més

anys
Quina/es 
problemes de
salut pateix?

Artrosis i artritis
Count 3 9 6 18
Column % 23.1 33.3 35.3 31.6

Osteoporosis Count 1 1 2
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Column % 7.7 3.7 3.5

Colesterol
Count 5 4 3 12
Column % 38.5 14.8 17.6 21.1

Mala circulació
Count 2 2 4 8
Column % 15.4 7.4 23.5 14.0

Cardíacs
Count 4 4 4 12
Column % 30.8 14.8 23.5 21.1

Diabetis Insulino - 
dependents

Count 3 1 1 5
Column % 23.1 3.7 5.9 8.8

Respiratoris
Count 2 2 2 6
Column % 15.4 7.4 11.8 10.5

Pròstata
Count 1 1 1 3
Column % 7.7 3.7 5.9 5.3

Renals
Count 1 1 2
Column % 7.7 3.7 3.5

HTA Hipertensió
Count 1 1 2
Column % 7.7 3.7 3.5

Parkinson
Count 1 1 2
Column % 3.7 5.9 3.5

Deficiències sensorials 
visió

Count 1 3 4
Column % 3.7 17.6 7.0

Deficiències sensorials 
audició-sordesa

Count 1 3 4
Column % 3.7 17.6 7.0

Depressió
Count 1 2 1 4
Column % 7.7 7.4 5.9 7.0

Pateix queixes de 
memòria PMA

Count 1 1 2 4
Column % 7.7 3.7 11.8 7.0

Demències i altres 
trastorns

Count 1 1
Column % 5.9 1.8

Altres
Count 3 6 3 12
Column % 23.1 22.2 17.6 21.1

Ns Nc
Count 2 3 1 6
Column % 15.4 11.1 5.9 10.5

Total
Count 13 27 17 57
Column % 100.0 100.0 100.0 100.0

Tabla cruzada 42 Ha anat al seu centre de salut o unitat sanitària els darrers 15 dies?*1
Grup d'edat

1 Grup d'edat
TotalFins als 69

anys
De 70 a 79

anys
80 o més

anys
42 Ha anat al
seu centre de
salut o unitat 
sanitària els 
darrers 15 

No, el darrer any no hi he
anat

Recuento 6 5 8 19
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

22.2% 10.9% 29.6% 19.0%

No, hi vaig poques Recuento 8 23 8 39
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dies?

vegades a l'any
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

29.6% 50.0% 29.6% 39.0%

Sí, 1 vegada

Recuento 8 11 8 27
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

29.6% 23.9% 29.6% 27.0%

Sí, 2 vegades

Recuento 2 2 2 6
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

7.4% 4.3% 7.4% 6.0%

Sí, 3 o més vegades

Recuento 1 3 0 4
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

3.7% 6.5% 0.0% 4.0%

Ns Nc

Recuento 2 2 1 5
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

7.4% 4.3% 3.7% 5.0%

Total

Recuento 27 46 27 100
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

100.0% 100.0% 100.0%
100.0

%

Tabla cruzada 43 L'ha visitat a casa el metge de capçalera o l'infermera els darres 15
dies?*1 Grup d'edat

1 Grup d'edat
TotalFins als 69

anys
De 70 a 79

anys
80 o més

anys

43 L'ha visitat
a casa el 
metge de 
capçalera o 
l'infermera 
els darres 15 
dies?

Sí

Recuento 1 3 3 7
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

3.7% 6.5% 11.1% 7.0%

No

Recuento 25 42 22 89
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

92.6% 91.3% 81.5% 89.0%

Ns Nc

Recuento 1 1 2 4
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

3.7% 2.2% 7.4% 4.0%

Total

Recuento 27 46 27 100
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

100.0% 100.0% 100.0%
100.0

%

Tabla cruzada 44 Ha de prendre medicaments cada dia?*1 Grup d'edat
1 Grup d'edat Total
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Fins als 69
anys

De 70 a 79
anys

80 o més
anys

44 Ha de 
prendre 
medicaments
cada dia?

No en pren cap ni un

Recuento 8 8 3 19
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

29.6% 17.4% 11.1% 19.0%

Sí, he de prendre

Recuento 17 36 21 74
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

63.0% 78.3% 77.8% 74.0%

Ns Nc

Recuento 2 2 3 7
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

7.4% 4.3% 11.1% 7.0%

Total

Recuento 27 46 27 100
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

100.0% 100.0% 100.0%
100.0

%

Tabla cruzada 44 Quants medicaments diferents pren cada dia? NOMBRE*1 Grup
d'edat

1 Grup d'edat
TotalFins als 69

anys
De 70 a 79

anys
80 o més

anys

44 Quants 
medicaments
diferents pren
cada dia? 
NOMBRE

D'1 a 4 medicaments 
diferents

Recuento 2 8 3 13
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

11.8% 22.2% 14.3% 17.6%

De 5 a 9 medicaments 
diferents

Recuento 3 5 1 9
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

17.6% 13.9% 4.8% 12.2%

10 o més medicaments 
diferents

Recuento 2 1 1 4
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

11.8% 2.8% 4.8% 5.4%

Ns o Nc

Recuento 10 22 16 48
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

58.8% 61.1% 76.2% 64.9%

Total

Recuento 17 36 21 74
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

100.0% 100.0% 100.0%
100.0

%

Tabla cruzada 45 Com valora la seva salut actual?*1 Grup d'edat
1 Grup d'edat Total

Fins als 69 De 70 a 79 80 o més
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anys anys anys

45 Com 
valora la seva
salut actual?

Molt bona, molt per sobre
la majoria

Recuento 4 9 8 21
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

14.8% 19.6% 29.6% 21.0%

Bona, per sobre la 
majoria

Recuento 12 17 8 37
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

44.4% 37.0% 29.6% 37.0%

Regular, com la majoria

Recuento 8 14 8 30
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

29.6% 30.4% 29.6% 30.0%

Dolenta, pitjor que la 
majoria

Recuento 2 4 2 8
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

7.4% 8.7% 7.4% 8.0%

Molt dolenta, molt pitjor 
que la majoria

Recuento 0 1 1 2
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

0.0% 2.2% 3.7% 2.0%

Ns Nc

Recuento 1 1 0 2
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

3.7% 2.2% 0.0% 2.0%

Total

Recuento 27 46 27 100
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

100.0% 100.0% 100.0%
100.0

%

Tabla cruzada ACTIVITATS DE LA VIDA DIÀRIA*1 Grup d'edat
1 Grup d'edat

TotalFins als 69
anys

De 70 a 79
anys

80 o més
anys

ACTIVITATS 
DE LA VIDA 
DIÀRIA

AVD autònomes

Recuento 21 37 16 74
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

77.8% 80.4% 59.3% 74.0%

AVD lleugera 
dependència

Recuento 2 2 4 8
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

7.4% 4.3% 14.8% 8.0%

AVD moderada 
dependència

Recuento 0 1 5 6
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

0.0% 2.2% 18.5% 6.0%

AVD important o severa Recuento 1 0 2 3
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dependència
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

3.7% 0.0% 7.4% 3.0%

Ns o Nc

Recuento 3 6 0 9
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

11.1% 13.0% 0.0% 9.0%

Total

Recuento 27 46 27 100
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

100.0% 100.0% 100.0%
100.0

%

Tabla cruzada 52 Quin suport utilitza actualment?*1 Grup d'edat
1 Grup d'edat

TotalFins als 69
anys

De 70 a 79
anys

80 o més
anys

52 Quin 
suport utilitza 
actualment?

Cap ni un

Recuento 22 36 17 75
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

81.5% 78.3% 63.0% 75.0%

Caminadors, bastons o 
crosses

Recuento 1 5 7 13
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

3.7% 10.9% 25.9% 13.0%

Cadira de rodes

Recuento 0 0 2 2
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

0.0% 0.0% 7.4% 2.0%

Pañales o compreses

Recuento 1 0 0 1
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

3.7% 0.0% 0.0% 1.0%

Ns Nc

Recuento 3 5 1 9
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

11.1% 10.9% 3.7% 9.0%

Total

Recuento 27 46 27 100
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

100.0% 100.0% 100.0%
100.0

%

Tabla cruzada 53 Ha sol·licitat avaluació de dependència*1 Grup d'edat
1 Grup d'edat

TotalFins als 69
anys

De 70 a 79
anys

80 o més
anys

53 Ha 
sol·licitat 
avaluació de 

Sí
Recuento 3 3 2 8
% dentro 
de 1 Grup 

11.1% 6.5% 7.4% 8.0%
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dependència

d'edat

No

Recuento 24 40 19 83
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

88.9% 87.0% 70.4% 83.0%

Ns Nc

Recuento 0 3 6 9
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

0.0% 6.5% 22.2% 9.0%

Total

Recuento 27 46 27 100
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

100.0% 100.0% 100.0%
100.0

%

Tabla cruzada 53.1. Actualment, la sol·licitud que ha tramitat per obtenir una ajuda o
servei es troba en...*1 Grup d'edat

1 Grup d'edat
TotalFins als 69

anys
De 70 a 79

anys
80 o més

anys

53.1. 
Actualment, 
la sol·licitud 
que ha 
tramitat per 
obtenir una 
ajuda o 
servei es 
troba en...

Tramitació per part del 
Sistema per a l'Atenció a 
la Dependència

Recuento 0 1 0 1
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

0.0% 33.3% 0.0% 12.5%

Ja han tramitat la 
sol·licitud i som 
beneficiari de prestació 
servei

Recuento 1 0 0 1
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

33.3% 0.0% 0.0% 12.5%

Ns o Nc

Recuento 2 2 2 6
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

66.7% 66.7% 100.0% 75.0%

Total

Recuento 3 3 2 8
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

100.0% 100.0% 100.0%
100.0

%

Tabla cruzada 53.2. Ha rebut ajuda per gestionar aquesta sol·licitud?*1 Grup d'edat
1 Grup d'edat

TotalFins als 69
anys

De 70 a 79
anys

80 o més
anys

53.2. Ha 
rebut ajuda 
per gestionar 
aquesta 
sol·licitud?

No

Recuento 0 0 1 1
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

0.0% 0.0% 50.0% 12.5%

Si

Recuento 1 0 0 1
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

33.3% 0.0% 0.0% 12.5%
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Ns Nc

Recuento 2 3 1 6
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

66.7% 100.0% 50.0% 75.0%

Total

Recuento 3 3 2 8
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

100.0% 100.0% 100.0%
100.0

%

Tabla cruzada 53.2. Ha rebut ajuda per gestionar aquesta sol·licitud? QUI HA
INFORMAT (màxim 3 opcions)*1 Grup d'edat

1 Grup d'edat
TotalFins als 69

anys
80 o més

anys
53.2. Ha 
rebut ajuda 
per gestionar 
aquesta 
sol·licitud? 
QUI HA 
INFORMAT 
(màxim 3 
opcions)

Família, veïnats, amics

Recuento 0 1 1
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

0.0% 100.0% 50.0%

Centre de Salut

Recuento 1 0 1

% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

100.0% 0.0% 50.0%

Total

Recuento 1 1 2
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

100.0% 100.0% 100.0%

Tabla cruzada 53.6 Està connectat amb ... Centre Municipal de Serveis Socials*1 Grup
d'edat

1 Grup d'edat
TotalFins als 69

anys
De 70 a 79

anys
80 o més

anys

53.6 Està 
connectat 
amb ... 
Centre 
Municipal de 
Serveis 
Socials

Sí

Recuento 1 5 4 10
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

3.7% 10.9% 14.8% 10.0%

No

Recuento 23 36 20 79
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

85.2% 78.3% 74.1% 79.0%

Ns Nc

Recuento 3 5 3 11
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

11.1% 10.9% 11.1% 11.0%

Total

Recuento 27 46 27 100
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

100.0% 100.0% 100.0%
100.0

%
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Tabla cruzada 53.6 Està connectat amb ... Càritas*1 Grup d'edat
1 Grup d'edat

TotalFins als 69
anys

De 70 a 79
anys

80 o més
anys

53.6 Està 
connectat 
amb ... 
Càritas

Sí

Recuento 0 1 0 1
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

0.0% 2.2% 0.0% 1.0%

No

Recuento 21 33 18 72
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

77.8% 71.7% 66.7% 72.0%

Ns Nc

Recuento 6 12 9 27
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

22.2% 26.1% 33.3% 27.0%

Total

Recuento 27 46 27 100
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

100.0% 100.0% 100.0%
100.0

%

Tabla cruzada 53.6 Està connectat amb ... Creu Roja*1 Grup d'edat
1 Grup d'edat

TotalFins als 69
anys

De 70 a 79
anys

80 o més
anys

53.6 Està 
connectat 
amb ... Creu 
Roja

Sí

Recuento 4 1 1 6
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

14.8% 2.2% 3.7% 6.0%

No

Recuento 16 31 16 63
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

59.3% 67.4% 59.3% 63.0%

Ns Nc

Recuento 7 14 10 31
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

25.9% 30.4% 37.0% 31.0%

Total

Recuento 27 46 27 100
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

100.0% 100.0% 100.0%
100.0

%

Tabla cruzada 53.6 Està connectat amb ... Altres*1 Grup d'edat
1 Grup d'edat

TotalFins als 69
anys

De 70 a 79
anys

80 o més
anys

53.6 Està 
connectat 

Sí
Recuento 1 0 0 1
% dentro 3.7% 0.0% 0.0% 1.0%
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amb ... Altres

de 1 Grup 
d'edat

No

Recuento 19 32 18 69
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

70.4% 69.6% 66.7% 69.0%

Ns Nc

Recuento 7 14 9 30
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

25.9% 30.4% 33.3% 30.0%

Total

Recuento 27 46 27 100
% dentro 
de 1 Grup 
d'edat

100.0% 100.0% 100.0%
100.0

%
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2 Sexe*8 Quin nivell d'estudis té? tabulación cruzada

8 Quin nivell d'estudis té?

TotalNivell bàsic Secundaris Superiors Ns Nc

2 Sexe Home Recuento 3 20 9 10 0 42

50,0% 48,8% 39,1% 35,7% 0,0% 42,0%

Dona Recuento 3 21 14 18 2 58

50,0% 51,2% 60,9% 64,3% 100,0% 58,0%

Total Recuento 6 41 23 28 2 100

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

No sap llegir 
ni escriure o 

sense estudis 
primaris

% dentro de 8 
Quin nivell 
d'estudis té?

% dentro de 8 
Quin nivell 
d'estudis té?

% dentro de 8 
Quin nivell 
d'estudis té?
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2 Sexe*5 Quin és el seu estat civil actual?*1 Grup d'edat tabulación cruzada

1 Grup d'edat

5 Quin és el seu estat civil actual?

Fadrí na Casat da Vidu a Ns Nc

2 Sexe Home Recuento 4 5 2 4 1

50,0% 50,0% 66,7% 80,0% 100,0%

Dona Recuento 4 5 1 1 0

50,0% 50,0% 33,3% 20,0% 0,0%

Total Recuento 8 10 3 5 1

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

2 Sexe Home Recuento 2 11 2 4 1

25,0% 57,9% 20,0% 50,0% 100,0%

Dona Recuento 6 8 8 4 0

75,0% 42,1% 80,0% 50,0% 0,0%

Total Recuento 8 19 10 8 1

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

2 Sexe Home Recuento 0 3 1 2

0,0% 75,0% 6,3% 50,0%

Dona Recuento 3 1 15 2

100,0% 25,0% 93,8% 50,0%

Total Recuento 3 4 16 4

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Divorciatada-
Separat ada

Fins als 69 
anys % dentro de 5 

Quin és el 
seu estat civil 
actual?

% dentro de 5 
Quin és el 
seu estat civil 
actual?

% dentro de 5 
Quin és el 
seu estat civil 
actual?

De 70 a 79 
anys % dentro de 5 

Quin és el 
seu estat civil 
actual?

% dentro de 5 
Quin és el 
seu estat civil 
actual?

% dentro de 5 
Quin és el 
seu estat civil 
actual?

80 o més 
anys % dentro de 5 

Quin és el 
seu estat civil 
actual?

% dentro de 5 
Quin és el 
seu estat civil 
actual?

% dentro de 5 
Quin és el 
seu estat civil 
actual?
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11 Quin tipus de pensió té?

TotalJubilació Viudetat Altres Ns Nc

2 Sexe Home Recuento 32 0 4 0 1 5 42

76,2% 0,0% 9,5% 0,0% 2,4% 11,9% 100,0%

50,0% 0,0% 36,4% 0,0% 33,3% 38,5% 42,0%

Dona Recuento 32 6 7 3 2 8 58

55,2% 10,3% 12,1% 5,2% 3,4% 13,8% 100,0%

50,0% 100,0% 63,6% 100,0% 66,7% 61,5% 58,0%

Total Recuento 64 6 11 3 3 13 100

64,0% 6,0% 11,0% 3,0% 3,0% 13,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Assistencial 
FAS-No 

contributiva

CAP perquè 
és actiu 
ocupat

% dentro de 2 
Sexe

% dentro de 
11 Quin tipus 
de pensió té?

% dentro de 2 
Sexe

% dentro de 
11 Quin tipus 
de pensió té?

% dentro de 2 
Sexe

% dentro de 
11 Quin tipus 
de pensió té?
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7 Amb qui viu actualment?*2 Sexe tabulación cruzada

2 Sexe

TotalHome Dona

Viu sol a Recuento 15 25 40

37,5% 62,5% 100,0%

35,7% 43,1% 40,0%

Recuento 18 14 32

56,3% 43,8% 100,0%

42,9% 24,1% 32,0%

Recuento 2 7 9

22,2% 77,8% 100,0%

4,8% 12,1% 9,0%

Recuento 2 0 2

100,0% 0,0% 100,0%

4,8% 0,0% 2,0%

Recuento 0 3 3

0,0% 100,0% 100,0%

0,0% 5,2% 3,0%

Recuento 2 3 5

40,0% 60,0% 100,0%

4,8% 5,2% 5,0%

Altres Recuento 0 2 2

0,0% 100,0% 100,0%

0,0% 3,4% 2,0%

Ns Nc Recuento 3 4 7

42,9% 57,1% 100,0%

7,1% 6,9% 7,0%

Total Recuento 42 58 100

42,0% 58,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

7 Amb qui viu 
actualment? % dentro de 7 

Amb qui viu 
actualment?

% dentro de 2 
Sexe

Amb cònjuge-
parella % dentro de 7 

Amb qui viu 
actualment?

% dentro de 2 
Sexe

Amb un o 
més fills % dentro de 7 

Amb qui viu 
actualment?

% dentro de 2 
Sexe

Amb un o 
més germans % dentro de 7 

Amb qui viu 
actualment?

% dentro de 2 
Sexe

Amb un o 
més familiars 
altres tipus

% dentro de 7 
Amb qui viu 
actualment?

% dentro de 2 
Sexe

Amb 
persones 
pagades 
sense relació 
familiar veïnal

% dentro de 7 
Amb qui viu 
actualment?

% dentro de 2 
Sexe

% dentro de 7 
Amb qui viu 
actualment?

% dentro de 2 
Sexe

% dentro de 7 
Amb qui viu 
actualment?

% dentro de 2 
Sexe

% dentro de 7 
Amb qui viu 
actualment?

% dentro de 2 
Sexe
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7 Amb qui viu actualment?*ACTIVITATS DE LA VIDA DIÀRIA tabulación cruzada

ACTIVITATS DE LA VIDA DIÀRIA

TotalNs o Nc

Viu sol a Recuento 29 5 3 1 2 40

72,5% 12,5% 7,5% 2,5% 5,0% 100,0%

39,2% 62,5% 50,0% 33,3% 22,2% 40,0%

Recuento 24 1 0 1 6 32

75,0% 3,1% 0,0% 3,1% 18,8% 100,0%

32,4% 12,5% 0,0% 33,3% 66,7% 32,0%

Recuento 8 0 1 0 0 9

88,9% 0,0% 11,1% 0,0% 0,0% 100,0%

10,8% 0,0% 16,7% 0,0% 0,0% 9,0%

Recuento 2 0 0 0 0 2

100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

2,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,0%

Recuento 3 0 0 0 0 3

100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

4,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,0%

Recuento 4 0 0 1 0 5

80,0% 0,0% 0,0% 20,0% 0,0% 100,0%

5,4% 0,0% 0,0% 33,3% 0,0% 5,0%

Altres Recuento 1 0 1 0 0 2

50,0% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 100,0%

1,4% 0,0% 16,7% 0,0% 0,0% 2,0%

Ns Nc Recuento 3 2 1 0 1 7

42,9% 28,6% 14,3% 0,0% 14,3% 100,0%

4,1% 25,0% 16,7% 0,0% 11,1% 7,0%

Total Recuento 74 8 6 3 9 100

74,0% 8,0% 6,0% 3,0% 9,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

AVD 
autònomes

AVD lleugera 
dependència

AVD 
moderada 

dependència

AVD important 
o severa 

dependència

7 Amb qui viu 
actualment? % dentro de 7 

Amb qui viu 
actualment?

% dentro de 
ACTIVITATS 
DE LA VIDA 
DIÀRIA

Amb cònjuge-
parella % dentro de 7 

Amb qui viu 
actualment?

% dentro de 
ACTIVITATS 
DE LA VIDA 
DIÀRIA

Amb un o 
més fills % dentro de 7 

Amb qui viu 
actualment?

% dentro de 
ACTIVITATS 
DE LA VIDA 
DIÀRIA

Amb un o 
més germans % dentro de 7 

Amb qui viu 
actualment?

% dentro de 
ACTIVITATS 
DE LA VIDA 
DIÀRIA

Amb un o 
més familiars 
altres tipus

% dentro de 7 
Amb qui viu 
actualment?

% dentro de 
ACTIVITATS 
DE LA VIDA 
DIÀRIA

Amb 
persones 
pagades 
sense relació 
familiar veïnal

% dentro de 7 
Amb qui viu 
actualment?

% dentro de 
ACTIVITATS 
DE LA VIDA 
DIÀRIA

% dentro de 7 
Amb qui viu 
actualment?

% dentro de 
ACTIVITATS 
DE LA VIDA 
DIÀRIA

% dentro de 7 
Amb qui viu 
actualment?

% dentro de 
ACTIVITATS 
DE LA VIDA 
DIÀRIA

% dentro de 7 
Amb qui viu 
actualment?

% dentro de 
ACTIVITATS 
DE LA VIDA 
DIÀRIA
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7 Amb qui viu actualment?*19 Amb quina freqüència se sent sol/a? tabulación cruzada

19 Amb quina freqüència se sent sol/a?

TotalQuasi mai Ns Nc

Viu sol a Recuento 24 8 8 0 40

60,0% 20,0% 20,0% 0,0% 100,0%

34,3% 61,5% 61,5% 0,0% 40,0%

Recuento 28 1 0 3 32

87,5% 3,1% 0,0% 9,4% 100,0%

40,0% 7,7% 0,0% 75,0% 32,0%

Recuento 8 1 0 0 9

88,9% 11,1% 0,0% 0,0% 100,0%

11,4% 7,7% 0,0% 0,0% 9,0%

Recuento 2 0 0 0 2

100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

2,9% 0,0% 0,0% 0,0% 2,0%

Recuento 3 0 0 0 3

100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

4,3% 0,0% 0,0% 0,0% 3,0%

Recuento 1 2 2 0 5

20,0% 40,0% 40,0% 0,0% 100,0%

1,4% 15,4% 15,4% 0,0% 5,0%

Altres Recuento 1 0 1 0 2

50,0% 0,0% 50,0% 0,0% 100,0%

1,4% 0,0% 7,7% 0,0% 2,0%

Ns Nc Recuento 3 1 2 1 7

42,9% 14,3% 28,6% 14,3% 100,0%

4,3% 7,7% 15,4% 25,0% 7,0%

Total Recuento 70 13 13 4 100

70,0% 13,0% 13,0% 4,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Alguna 
vegada

Amb molta 
freqüència

7 Amb qui viu 
actualment? % dentro de 7 

Amb qui viu 
actualment?

% dentro de 
19 Amb quina 
freqüència se 
sent sol/a?

Amb cònjuge-
parella % dentro de 7 

Amb qui viu 
actualment?

% dentro de 
19 Amb quina 
freqüència se 
sent sol/a?

Amb un o 
més fills % dentro de 7 

Amb qui viu 
actualment?

% dentro de 
19 Amb quina 
freqüència se 
sent sol/a?

Amb un o 
més germans % dentro de 7 

Amb qui viu 
actualment?

% dentro de 
19 Amb quina 
freqüència se 
sent sol/a?

Amb un o 
més familiars 
altres tipus

% dentro de 7 
Amb qui viu 
actualment?

% dentro de 
19 Amb quina 
freqüència se 
sent sol/a?

Amb 
persones 
pagades 
sense relació 
familiar veïnal

% dentro de 7 
Amb qui viu 
actualment?

% dentro de 
19 Amb quina 
freqüència se 
sent sol/a?

% dentro de 7 
Amb qui viu 
actualment?

% dentro de 
19 Amb quina 
freqüència se 
sent sol/a?

% dentro de 7 
Amb qui viu 
actualment?

% dentro de 
19 Amb quina 
freqüència se 
sent sol/a?

% dentro de 7 
Amb qui viu 
actualment?

% dentro de 
19 Amb quina 
freqüència se 
sent sol/a?
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19 Amb quina freqüència se sent sol/a?

TotalQuasi mai Ns Nc

Amb ningú Recuento 11 2 3 0 16

68,8% 12,5% 18,8% 0,0% 100,0%

15,7% 15,4% 23,1% 0,0% 16,0%

Recuento 11 3 3 2 19

57,9% 15,8% 15,8% 10,5% 100,0%

15,7% 23,1% 23,1% 50,0% 19,0%

Recuento 17 6 3 0 26

65,4% 23,1% 11,5% 0,0% 100,0%

24,3% 46,2% 23,1% 0,0% 26,0%

Recuento 31 2 2 2 37

83,8% 5,4% 5,4% 5,4% 100,0%

44,3% 15,4% 15,4% 50,0% 37,0%

Ns Nc Recuento 0 0 2 0 2

0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0%

0,0% 0,0% 15,4% 0,0% 2,0%

Total Recuento 70 13 13 4 100

70,0% 13,0% 13,0% 4,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

16 Amb quantes persones té confiança per visitar-les a casa seva?*19 Amb quina freqüència se sent sol/a? 
tabulación cruzada

Alguna 
vegada

Amb molta 
freqüència

16 Amb 
quantes 
persones té 
confiança per 
visitar-les a 
casa seva?

% dentro de 
16 Amb 
quantes 
persones té 
confiança per 
visitar-les a 
casa seva?

% dentro de 
19 Amb quina 
freqüència se 
sent sol/a?

Amb una o 
dues % dentro de 

16 Amb 
quantes 
persones té 
confiança per 
visitar-les a 
casa seva?

% dentro de 
19 Amb quina 
freqüència se 
sent sol/a?

Amb tres o 
quatre % dentro de 

16 Amb 
quantes 
persones té 
confiança per 
visitar-les a 
casa seva?

% dentro de 
19 Amb quina 
freqüència se 
sent sol/a?

Amb cinc o 
més % dentro de 

16 Amb 
quantes 
persones té 
confiança per 
visitar-les a 
casa seva?

% dentro de 
19 Amb quina 
freqüència se 
sent sol/a?

% dentro de 
16 Amb 
quantes 
persones té 
confiança per 
visitar-les a 
casa seva?

% dentro de 
19 Amb quina 
freqüència se 
sent sol/a?

% dentro de 
16 Amb 
quantes 
persones té 
confiança per 
visitar-les a 
casa seva?

% dentro de 
19 Amb quina 
freqüència se 
sent sol/a?
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37 Com valora la seva situació actual?*19 Amb quina freqüència se sent sol/a? tabulación cruzada

19 Amb quina freqüència se sent sol/a?

TotalQuasi mai Ns Nc

Recuento 20 1 1 0 22

90,9% 4,5% 4,5% 0,0% 100,0%

28,6% 7,7% 7,7% 0,0% 22,0%

Recuento 32 6 1 3 42

76,2% 14,3% 2,4% 7,1% 100,0%

45,7% 46,2% 7,7% 75,0% 42,0%

Recuento 12 6 6 0 24

50,0% 25,0% 25,0% 0,0% 100,0%

17,1% 46,2% 46,2% 0,0% 24,0%

Recuento 3 0 3 0 6

50,0% 0,0% 50,0% 0,0% 100,0%

4,3% 0,0% 23,1% 0,0% 6,0%

Recuento 1 0 1 0 2

50,0% 0,0% 50,0% 0,0% 100,0%

1,4% 0,0% 7,7% 0,0% 2,0%

Ns Nc Recuento 2 0 1 1 4

50,0% 0,0% 25,0% 25,0% 100,0%

2,9% 0,0% 7,7% 25,0% 4,0%

Total Recuento 70 13 13 4 100

70,0% 13,0% 13,0% 4,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Alguna 
vegada

Amb molta 
freqüència

37 Com 
valora la seva 
situació 
actual?

Molt bona, 
molt per 
sobre la 
majoria

% dentro de 
37 Com 
valora la seva 
situació 
actual?

% dentro de 
19 Amb quina 
freqüència se 
sent sol/a?

Bona, per 
sobre la 
majoria

% dentro de 
37 Com 
valora la seva 
situació 
actual?

% dentro de 
19 Amb quina 
freqüència se 
sent sol/a?

Regular, com 
la majoria % dentro de 

37 Com 
valora la seva 
situació 
actual?

% dentro de 
19 Amb quina 
freqüència se 
sent sol/a?

Dolenta, pitjor 
que la majoria % dentro de 

37 Com 
valora la seva 
situació 
actual?

% dentro de 
19 Amb quina 
freqüència se 
sent sol/a?

Molt dolenta, 
molt pitjor que 
la majoria

% dentro de 
37 Com 
valora la seva 
situació 
actual?

% dentro de 
19 Amb quina 
freqüència se 
sent sol/a?

% dentro de 
37 Com 
valora la seva 
situació 
actual?

% dentro de 
19 Amb quina 
freqüència se 
sent sol/a?

% dentro de 
37 Com 
valora la seva 
situació 
actual?

% dentro de 
19 Amb quina 
freqüència se 
sent sol/a?
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19 Amb quina freqüència se sent sol/a?

TotalQuasi mai Ns Nc

Cap ni una Recuento 15 5 5 2 27

55,6% 18,5% 18,5% 7,4% 100,0%

21,4% 38,5% 38,5% 50,0% 27,0%

Una vegada Recuento 9 1 4 0 14

64,3% 7,1% 28,6% 0,0% 100,0%

12,9% 7,7% 30,8% 0,0% 14,0%

Recuento 11 3 1 1 16

68,8% 18,8% 6,3% 6,3% 100,0%

15,7% 23,1% 7,7% 25,0% 16,0%

Recuento 34 3 3 1 41

82,9% 7,3% 7,3% 2,4% 100,0%

48,6% 23,1% 23,1% 25,0% 41,0%

Ns Nc Recuento 1 1 0 0 2

50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 100,0%

1,4% 7,7% 0,0% 0,0% 2,0%

Total Recuento 70 13 13 4 100

70,0% 13,0% 13,0% 4,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

18 Quantes visites rebé la setmana passada? (Nombre de visites)*19 Amb quina freqüència se sent sol/a? tabulación 
cruzada

Alguna 
vegada

Amb molta 
freqüència

18 Quantes 
visites rebé la 
setmana 
passada? 
(Nombre de 
visites)

% dentro de 
18 Quantes 
visites rebé la 
setmana 
passada? 
(Nombre de 
visites)

% dentro de 
19 Amb quina 
freqüència se 
sent sol/a?

% dentro de 
18 Quantes 
visites rebé la 
setmana 
passada? 
(Nombre de 
visites)

% dentro de 
19 Amb quina 
freqüència se 
sent sol/a?

Dues 
vegades % dentro de 

18 Quantes 
visites rebé la 
setmana 
passada? 
(Nombre de 
visites)

% dentro de 
19 Amb quina 
freqüència se 
sent sol/a?

Tres o més 
vegades % dentro de 

18 Quantes 
visites rebé la 
setmana 
passada? 
(Nombre de 
visites)

% dentro de 
19 Amb quina 
freqüència se 
sent sol/a?

% dentro de 
18 Quantes 
visites rebé la 
setmana 
passada? 
(Nombre de 
visites)

% dentro de 
19 Amb quina 
freqüència se 
sent sol/a?

% dentro de 
18 Quantes 
visites rebé la 
setmana 
passada? 
(Nombre de 
visites)

% dentro de 
19 Amb quina 
freqüència se 
sent sol/a?
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19 Amb quina freqüència se sent sol/a?

TotalQuasi mai Ns Nc

Si Recuento 15 2 4 1 22

68,2% 9,1% 18,2% 4,5% 100,0%

21,4% 15,4% 30,8% 25,0% 22,0%

No Recuento 51 9 6 3 69

73,9% 13,0% 8,7% 4,3% 100,0%

72,9% 69,2% 46,2% 75,0% 69,0%

Ns Nc Recuento 4 2 3 0 9

44,4% 22,2% 33,3% 0,0% 100,0%

5,7% 15,4% 23,1% 0,0% 9,0%

Total Recuento 70 13 13 4 100

70,0% 13,0% 13,0% 4,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

24 Té contactes amb associacions o entitats de persones majors?*19 Amb quina freqüència se sent sol/a? 
tabulación cruzada

Alguna 
vegada

Amb molta 
freqüència

24 Té 
contactes 
amb 
associacions 
o entitats de 
persones 
majors?

% dentro de 
24 Té 
contactes 
amb 
associacions 
o entitats de 
persones 
majors?

% dentro de 
19 Amb quina 
freqüència se 
sent sol/a?

% dentro de 
24 Té 
contactes 
amb 
associacions 
o entitats de 
persones 
majors?

% dentro de 
19 Amb quina 
freqüència se 
sent sol/a?

% dentro de 
24 Té 
contactes 
amb 
associacions 
o entitats de 
persones 
majors?

% dentro de 
19 Amb quina 
freqüència se 
sent sol/a?

% dentro de 
24 Té 
contactes 
amb 
associacions 
o entitats de 
persones 
majors?

% dentro de 
19 Amb quina 
freqüència se 
sent sol/a?
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ACTIVITATS DE LA VIDA DIÀRIA*19 Amb quina freqüència se sent sol/a? tabulación cruzada

19 Amb quina freqüència se sent sol/a?

TotalQuasi mai Ns Nc

Recuento 53 8 10 3 74

71,6% 10,8% 13,5% 4,1% 100,0%

75,7% 61,5% 76,9% 75,0% 74,0%

Recuento 4 2 2 0 8

50,0% 25,0% 25,0% 0,0% 100,0%

5,7% 15,4% 15,4% 0,0% 8,0%

Recuento 4 1 1 0 6

66,7% 16,7% 16,7% 0,0% 100,0%

5,7% 7,7% 7,7% 0,0% 6,0%

Recuento 1 1 0 1 3

33,3% 33,3% 0,0% 33,3% 100,0%

1,4% 7,7% 0,0% 25,0% 3,0%

Ns o Nc Recuento 8 1 0 0 9

88,9% 11,1% 0,0% 0,0% 100,0%

11,4% 7,7% 0,0% 0,0% 9,0%

Total Recuento 70 13 13 4 100

70,0% 13,0% 13,0% 4,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Alguna 
vegada

Amb molta 
freqüència

ACTIVITATS 
DE LA VIDA 
DIÀRIA

AVD 
autònomes % dentro de 

ACTIVITATS 
DE LA VIDA 
DIÀRIA

% dentro de 
19 Amb quina 
freqüència se 
sent sol/a?

AVD lleugera 
dependència % dentro de 

ACTIVITATS 
DE LA VIDA 
DIÀRIA

% dentro de 
19 Amb quina 
freqüència se 
sent sol/a?

AVD 
moderada 
dependència

% dentro de 
ACTIVITATS 
DE LA VIDA 
DIÀRIA

% dentro de 
19 Amb quina 
freqüència se 
sent sol/a?

AVD important 
o severa 
dependència

% dentro de 
ACTIVITATS 
DE LA VIDA 
DIÀRIA

% dentro de 
19 Amb quina 
freqüència se 
sent sol/a?

% dentro de 
ACTIVITATS 
DE LA VIDA 
DIÀRIA

% dentro de 
19 Amb quina 
freqüència se 
sent sol/a?

% dentro de 
ACTIVITATS 
DE LA VIDA 
DIÀRIA

% dentro de 
19 Amb quina 
freqüència se 
sent sol/a?
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ACTIVITATS DE LA VIDA DIÀRIA*25 Quin tipus d'activitats fa amb ells? (màxim 3 opcions) tabulación cruzada

25 Quin tipus d'activitats fa amb ells? (màxim 3 opcions)

TotalCap ni una Excursions Ns Nc

Recuento 3 4 1 4 3 15

20,0% 26,7% 6,7% 26,7% 20,0% ###

60,0% 100,0% 100,0% 66,7% 50,0% 68,2%

Recuento 2 0 0 1 1 4

50,0% 0,0% 0,0% 25,0% 25,0% ###

40,0% 0,0% 0,0% 16,7% 16,7% 18,2%

Recuento 0 0 0 1 1 2

0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% ###

0,0% 0,0% 0,0% 16,7% 16,7% 9,1%

Recuento 0 0 0 0 1 1

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% ###

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 16,7% 4,5%

Total Recuento 5 4 1 6 6 22

22,7% 18,2% 4,5% 27,3% 27,3% ###

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% ###

Trobada-
xerrada amb 

altres 
persones 

majors

Altres 
activitats 
socials o 
culturals

ACTIVITATS 
DE LA VIDA 
DIÀRIA

AVD 
autònomes % dentro de 

ACTIVITATS 
DE LA VIDA 
DIÀRIA

% dentro de 
25 Quin tipus 
d'activitats fa 
amb ells? 
(màxim 3 
opcions)

AVD lleugera 
dependència % dentro de 

ACTIVITATS 
DE LA VIDA 
DIÀRIA

% dentro de 
25 Quin tipus 
d'activitats fa 
amb ells? 
(màxim 3 
opcions)

AVD 
moderada 
dependència

% dentro de 
ACTIVITATS 
DE LA VIDA 
DIÀRIA

% dentro de 
25 Quin tipus 
d'activitats fa 
amb ells? 
(màxim 3 
opcions)

AVD important 
o severa 
dependència

% dentro de 
ACTIVITATS 
DE LA VIDA 
DIÀRIA

% dentro de 
25 Quin tipus 
d'activitats fa 
amb ells? 
(màxim 3 
opcions)

% dentro de 
ACTIVITATS 
DE LA VIDA 
DIÀRIA

% dentro de 
25 Quin tipus 
d'activitats fa 
amb ells? 
(màxim 3 
opcions)
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TotalSí No Ns Nc

Recuento 5 66 3 74

6,8% 89,2% 4,1% 100,0%

71,4% 74,2% 75,0% 74,0%

Recuento 0 7 1 8

0,0% 87,5% 12,5% 100,0%

0,0% 7,9% 25,0% 8,0%

Recuento 2 4 0 6

33,3% 66,7% 0,0% 100,0%

28,6% 4,5% 0,0% 6,0%

Recuento 0 3 0 3

0,0% 100,0% 0,0% 100,0%

0,0% 3,4% 0,0% 3,0%

Ns o Nc Recuento 0 9 0 9

0,0% 100,0% 0,0% 100,0%

0,0% 10,1% 0,0% 9,0%

Total Recuento 7 89 4 100

7,0% 89,0% 4,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

ACTIVITATS DE LA VIDA DIÀRIA*43 L'ha visitat a casa el metge de capçalera o l'infermera els darres 15 
dies? tabulación cruzada

43 L'ha visitat a casa el metge de capçalera o 
l'infermera els darres 15 dies?

ACTIVITATS 
DE LA VIDA 
DIÀRIA

AVD 
autònomes % dentro de 

ACTIVITATS 
DE LA VIDA 
DIÀRIA

% dentro de 
43 L'ha visitat 
a casa el 
metge de 
capçalera o 
l'infermera els 
darres 15 
dies?

AVD lleugera 
dependència % dentro de 

ACTIVITATS 
DE LA VIDA 
DIÀRIA

% dentro de 
43 L'ha visitat 
a casa el 
metge de 
capçalera o 
l'infermera els 
darres 15 
dies?

AVD 
moderada 
dependència

% dentro de 
ACTIVITATS 
DE LA VIDA 
DIÀRIA

% dentro de 
43 L'ha visitat 
a casa el 
metge de 
capçalera o 
l'infermera els 
darres 15 
dies?

AVD important 
o severa 
dependència

% dentro de 
ACTIVITATS 
DE LA VIDA 
DIÀRIA

% dentro de 
43 L'ha visitat 
a casa el 
metge de 
capçalera o 
l'infermera els 
darres 15 
dies?

% dentro de 
ACTIVITATS 
DE LA VIDA 
DIÀRIA

% dentro de 
43 L'ha visitat 
a casa el 
metge de 
capçalera o 
l'infermera els 
darres 15 
dies?

% dentro de 
ACTIVITATS 
DE LA VIDA 
DIÀRIA

% dentro de 
43 L'ha visitat 
a casa el 
metge de 
capçalera o 
l'infermera els 
darres 15 
dies?
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ACTIVITATS DE LA VIDA DIÀRIA*42 Ha anat al seu centre de salut o unitat sanitària els darrers 15 dies? tabulación cruzada

42 Ha anat al seu centre de salut o unitat sanitària els darrers 15 dies?

TotalSí, 1 vegada Sí, 2 vegades Ns Nc

Recuento 11 32 19 5 4 3 74

14,9% 43,2% 25,7% 6,8% 5,4% 4,1% 100,0%

57,9% 82,1% 70,4% 83,3% 100,0% 60,0% 74,0%

Recuento 2 3 2 1 0 0 8

25,0% 37,5% 25,0% 12,5% 0,0% 0,0% 100,0%

10,5% 7,7% 7,4% 16,7% 0,0% 0,0% 8,0%

Recuento 1 2 2 0 0 1 6

16,7% 33,3% 33,3% 0,0% 0,0% 16,7% 100,0%

5,3% 5,1% 7,4% 0,0% 0,0% 20,0% 6,0%

Recuento 1 0 2 0 0 0 3

33,3% 0,0% 66,7% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

5,3% 0,0% 7,4% 0,0% 0,0% 0,0% 3,0%

Ns o Nc Recuento 4 2 2 0 0 1 9

44,4% 22,2% 22,2% 0,0% 0,0% 11,1% 100,0%

21,1% 5,1% 7,4% 0,0% 0,0% 20,0% 9,0%

Total Recuento 19 39 27 6 4 5 100

19,0% 39,0% 27,0% 6,0% 4,0% 5,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% ### 100,0%

No, el darrer 
any no hi he 

anat

No, hi vaig 
poques 

vegades a 
l'any

Sí, 3 o més 
vegades

ACTIVITATS 
DE LA VIDA 
DIÀRIA

AVD 
autònomes % dentro de 

ACTIVITATS 
DE LA VIDA 
DIÀRIA

% dentro de 
42 Ha anat al 
seu centre de 
salut o unitat 
sanitària els 
darrers 15 
dies?

AVD lleugera 
dependència % dentro de 

ACTIVITATS 
DE LA VIDA 
DIÀRIA

% dentro de 
42 Ha anat al 
seu centre de 
salut o unitat 
sanitària els 
darrers 15 
dies?

AVD 
moderada 
dependència

% dentro de 
ACTIVITATS 
DE LA VIDA 
DIÀRIA

% dentro de 
42 Ha anat al 
seu centre de 
salut o unitat 
sanitària els 
darrers 15 
dies?

AVD important 
o severa 
dependència

% dentro de 
ACTIVITATS 
DE LA VIDA 
DIÀRIA

% dentro de 
42 Ha anat al 
seu centre de 
salut o unitat 
sanitària els 
darrers 15 
dies?

% dentro de 
ACTIVITATS 
DE LA VIDA 
DIÀRIA

% dentro de 
42 Ha anat al 
seu centre de 
salut o unitat 
sanitària els 
darrers 15 
dies?

% dentro de 
ACTIVITATS 
DE LA VIDA 
DIÀRIA

% dentro de 
42 Ha anat al 
seu centre de 
salut o unitat 
sanitària els 
darrers 15 
dies?
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40 Pateix qualque malaltia?*2 Sexe tabulación cruzada

2 Sexe

TotalHome Dona

Sí Recuento 22 35 57

38,6% 61,4% 100,0%

52,4% 60,3% 57,0%

No Recuento 18 23 41

43,9% 56,1% 100,0%

42,9% 39,7% 41,0%

Ns Nc Recuento 2 0 2

100,0% 0,0% 100,0%

4,8% 0,0% 2,0%

Total Recuento 42 58 100

42,0% 58,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

40 Pateix 
qualque 
malaltia?

% dentro de 
40 Pateix 
qualque 
malaltia?

% dentro de 2 
Sexe

% dentro de 
40 Pateix 
qualque 
malaltia?

% dentro de 2 
Sexe

% dentro de 
40 Pateix 
qualque 
malaltia?

% dentro de 2 
Sexe

% dentro de 
40 Pateix 
qualque 
malaltia?

% dentro de 2 
Sexe
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53.6 Està connectat amb ... Centre Municipal de Serveis Socials*15 Condicions d'habitabilitat tabulación cruzada

15 Condicions d'habitabilitat

Total

Sí Recuento 9 0 0 1 10

90,0% 0,0% 0,0% 10,0% 100,0%

12,5% 0,0% 0,0% 16,7% 10,0%

No Recuento 55 11 8 5 79

69,6% 13,9% 10,1% 6,3% 100,0%

76,4% 84,6% 88,9% 83,3% 79,0%

Ns Nc Recuento 8 2 1 0 11

72,7% 18,2% 9,1% 0,0% 100,0%

11,1% 15,4% 11,1% 0,0% 11,0%

Total Recuento 72 13 9 6 100

72,0% 13,0% 9,0% 6,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Condicions 
acceptables

Barreres 
arquitectòniqu

es
Deficiències 

menors

Condicions 
d'habiltabilit
at deficients

53.6 Està 
connectat 
amb ... Centre 
Municipal de 
Serveis 
Socials

% dentro de 
53.6 Està 
connectat 
amb ... Centre 
Municipal de 
Serveis 
Socials

% dentro de 
15 
Condicions 
d'habitabilitat

% dentro de 
53.6 Està 
connectat 
amb ... Centre 
Municipal de 
Serveis 
Socials

% dentro de 
15 
Condicions 
d'habitabilitat

% dentro de 
53.6 Està 
connectat 
amb ... Centre 
Municipal de 
Serveis 
Socials

% dentro de 
15 
Condicions 
d'habitabilitat

% dentro de 
53.6 Està 
connectat 
amb ... Centre 
Municipal de 
Serveis 
Socials

% dentro de 
15 
Condicions 
d'habitabilitat
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53.6 Està connectat amb ... Càritas*15 Condicions d'habitabilitat tabulación cruzada

15 Condicions d'habitabilitat

Total

Sí Recuento 1 0 0 0 1

100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0%

No Recuento 52 11 5 4 72

72,2% 15,3% 6,9% 5,6% 100,0%

72,2% 84,6% 55,6% 66,7% 72,0%

Ns Nc Recuento 19 2 4 2 27

70,4% 7,4% 14,8% 7,4% 100,0%

26,4% 15,4% 44,4% 33,3% 27,0%

Total Recuento 72 13 9 6 100

72,0% 13,0% 9,0% 6,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Condicions 
acceptables

Barreres 
arquitectòniqu

es
Deficiències 

menors

Condicions 
d'habiltabilitat 

deficients

53.6 Està 
connectat 
amb ... 
Càritas

% dentro de 
53.6 Està 
connectat 
amb ... 
Càritas

% dentro de 
15 
Condicions 
d'habitabilitat

% dentro de 
53.6 Està 
connectat 
amb ... 
Càritas

% dentro de 
15 
Condicions 
d'habitabilitat

% dentro de 
53.6 Està 
connectat 
amb ... 
Càritas

% dentro de 
15 
Condicions 
d'habitabilitat

% dentro de 
53.6 Està 
connectat 
amb ... 
Càritas

% dentro de 
15 
Condicions 
d'habitabilitat
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53.6 Està connectat amb ... Creu Roja*15 Condicions d'habitabilitat tabulación cruzada

15 Condicions d'habitabilitat

Total

Sí Recuento 5 1 0 0 6

83,3% 16,7% 0,0% 0,0% 100,0%

6,9% 7,7% 0,0% 0,0% 6,0%

No Recuento 45 10 4 4 63

71,4% 15,9% 6,3% 6,3% 100,0%

62,5% 76,9% 44,4% 66,7% 63,0%

Ns Nc Recuento 22 2 5 2 31

71,0% 6,5% 16,1% 6,5% 100,0%

30,6% 15,4% 55,6% 33,3% 31,0%

Total Recuento 72 13 9 6 100

72,0% 13,0% 9,0% 6,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Condicions 
acceptables

Barreres 
arquitectòniqu

es
Deficiències 

menors

Condicions 
d'habiltabilitat 

deficients

53.6 Està 
connectat 
amb ... Creu 
Roja

% dentro de 
53.6 Està 
connectat 
amb ... Creu 
Roja

% dentro de 
15 
Condicions 
d'habitabilitat

% dentro de 
53.6 Està 
connectat 
amb ... Creu 
Roja

% dentro de 
15 
Condicions 
d'habitabilitat

% dentro de 
53.6 Està 
connectat 
amb ... Creu 
Roja

% dentro de 
15 
Condicions 
d'habitabilitat

% dentro de 
53.6 Està 
connectat 
amb ... Creu 
Roja

% dentro de 
15 
Condicions 
d'habitabilitat
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ACTIVITATS DE LA VIDA DIÀRIA*15 Condicions d'habitabilitat tabulación cruzada

15 Condicions d'habitabilitat

Total

Recuento 53 11 6 4 74

71,6% 14,9% 8,1% 5,4% 100,0%

73,6% 84,6% 66,7% 66,7% 74,0%

Recuento 5 0 2 1 8

62,5% 0,0% 25,0% 12,5% 100,0%

6,9% 0,0% 22,2% 16,7% 8,0%

Recuento 4 1 0 1 6

66,7% 16,7% 0,0% 16,7% 100,0%

5,6% 7,7% 0,0% 16,7% 6,0%

Recuento 2 0 1 0 3

66,7% 0,0% 33,3% 0,0% 100,0%

2,8% 0,0% 11,1% 0,0% 3,0%

Ns o Nc Recuento 8 1 0 0 9

88,9% 11,1% 0,0% 0,0% 100,0%

11,1% 7,7% 0,0% 0,0% 9,0%

Total Recuento 72 13 9 6 100

72,0% 13,0% 9,0% 6,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Condicions 
acceptables

Barreres 
arquitectòniqu

es
Deficiències 

menors

Condicions 
d'habiltabilit
at deficients

ACTIVITATS 
DE LA VIDA 
DIÀRIA

AVD 
autònomes % dentro de 

ACTIVITATS 
DE LA VIDA 
DIÀRIA

% dentro de 
15 
Condicions 
d'habitabilitat

AVD lleugera 
dependència % dentro de 

ACTIVITATS 
DE LA VIDA 
DIÀRIA

% dentro de 
15 
Condicions 
d'habitabilitat

AVD 
moderada 
dependència

% dentro de 
ACTIVITATS 
DE LA VIDA 
DIÀRIA

% dentro de 
15 
Condicions 
d'habitabilitat

AVD important 
o severa 
dependència

% dentro de 
ACTIVITATS 
DE LA VIDA 
DIÀRIA

% dentro de 
15 
Condicions 
d'habitabilitat

% dentro de 
ACTIVITATS 
DE LA VIDA 
DIÀRIA

% dentro de 
15 
Condicions 
d'habitabilitat

% dentro de 
ACTIVITATS 
DE LA VIDA 
DIÀRIA

% dentro de 
15 
Condicions 
d'habitabilitat
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ACTIVITATS DE LA VIDA DIÀRIA*15 Condicions d'habitabilitat tabulación cruzada

15 Condicions d'habitabilitat

Total

Recuento 53 11 6 4 74

71,6% 14,9% 8,1% 5,4% 100,0%

73,6% 84,6% 66,7% 66,7% 74,0%

Recuento 5 0 2 1 8

62,5% 0,0% 25,0% 12,5% 100,0%

6,9% 0,0% 22,2% 16,7% 8,0%

Recuento 4 1 0 1 6

66,7% 16,7% 0,0% 16,7% 100,0%

5,6% 7,7% 0,0% 16,7% 6,0%

Recuento 2 0 1 0 3

66,7% 0,0% 33,3% 0,0% 100,0%

2,8% 0,0% 11,1% 0,0% 3,0%

Ns o Nc Recuento

8 1 0 0 9

88,9% 11,1% 0,0% 0,0% 100,0%

11,1% 7,7% 0,0% 0,0% 9,0%

Total Recuento

72 13 9 6 100

72,0% 13,0% 9,0% 6,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Condicions 
acceptables

Barreres 
arquitectòniqu

es
Deficiències 

menors

Condicions 
d'habiltabilitat 

deficients

ACTIVITATS 
DE LA VIDA 
DIÀRIA

AVD 
autònomes % dentro de 

ACTIVITATS 
DE LA VIDA 
DIÀRIA

% dentro de 
15 
Condicions 
d'habitabilitat

AVD lleugera 
dependència % dentro de 

ACTIVITATS 
DE LA VIDA 
DIÀRIA

% dentro de 
15 
Condicions 
d'habitabilitat

AVD 
moderada 
dependència

% dentro de 
ACTIVITATS 
DE LA VIDA 
DIÀRIA

% dentro de 
15 
Condicions 
d'habitabilitat

AVD important 
o severa 
dependència

% dentro de 
ACTIVITATS 
DE LA VIDA 
DIÀRIA

% dentro de 
15 
Condicions 
d'habitabilitat

% dentro de 
ACTIVITATS 
DE LA VIDA 
DIÀRIA

% dentro de 
15 
Condicions 
d'habitabilitat

% dentro de 
ACTIVITATS 
DE LA VIDA 
DIÀRIA

% dentro de 
15 
Condicions 
d'habitabilitat
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20 Veu a familiars i amics tant com voldria?*37 Com valora la seva situació actual? tabulación cruzada

37 Com valora la seva situació actual?

TotalNs Nc

Recuento 19 35 9 0 1 2 66

28,8% 53,0% 13,6% 0,0% 1,5% 3,0% 100,0%

86,4% 83,3% 37,5% 0,0% 50,0% 50,0% 66,0%

Recuento 1 4 12 6 1 1 25

4,0% 16,0% 48,0% 24,0% 4,0% 4,0% 100,0%

4,5% 9,5% 50,0% 100,0% 50,0% 25,0% 25,0%

Recuento 1 2 0 0 0 0 3

33,3% 66,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

4,5% 4,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,0%

Ns Nc Recuento 1 1 3 0 0 1 6

16,7% 16,7% 50,0% 0,0% 0,0% 16,7% 100,0%

4,5% 2,4% 12,5% 0,0% 0,0% 25,0% 6,0%

Total Recuento 22 42 24 6 2 4 100

22,0% 42,0% 24,0% 6,0% 2,0% 4,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Molt bona, 
molt per 
sobre la 
majoria

Bona, per 
sobre la 
majoria

Regular, com 
la majoria

Dolenta, pitjor 
que la majoria

Molt dolenta, 
molt pitjor que 

la majoria

20 Veu a 
familiars i 
amics tant 
com voldria?

SÍ, amb la 
freqüència 
que vull

% dentro de 
20 Veu a 
familiars i 
amics tant 
com voldria?

% dentro de 
37 Com 
valora la seva 
situació 
actual?

Manco del 
que voldria % dentro de 

20 Veu a 
familiars i 
amics tant 
com voldria?

% dentro de 
37 Com 
valora la seva 
situació 
actual?

Més del que 
voldria % dentro de 

20 Veu a 
familiars i 
amics tant 
com voldria?

% dentro de 
37 Com 
valora la seva 
situació 
actual?

% dentro de 
20 Veu a 
familiars i 
amics tant 
com voldria?

% dentro de 
37 Com 
valora la seva 
situació 
actual?

% dentro de 
20 Veu a 
familiars i 
amics tant 
com voldria?

% dentro de 
37 Com 
valora la seva 
situació 
actual?
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TotalSí No Ns Nc

Recuento 0 17 4 21

0,0% 81,0% 19,0% 100,0%

0,0% 21,5% 36,4% 21,0%

Recuento 0 1 0 1

0,0% 100,0% 0,0% 100,0%

0,0% 1,3% 0,0% 1,0%

Recuento 3 35 4 42

7,1% 83,3% 9,5% 100,0%

30,0% 44,3% 36,4% 42,0%

Recuento 6 22 3 31

19,4% 71,0% 9,7% 100,0%

60,0% 27,8% 27,3% 31,0%

Néts Recuento 0 2 0 2

0,0% 100,0% 0,0% 100,0%

0,0% 2,5% 0,0% 2,0%

Ns Nc Recuento 1 2 0 3

33,3% 66,7% 0,0% 100,0%

10,0% 2,5% 0,0% 3,0%

Total Recuento 10 79 11 100

10,0% 79,0% 11,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

6 Qui sou de família?*53.6 Està connectat amb ... Centre Municipal de Serveis Socials tabulación 
cruzada

53.6 Està connectat amb ... Centre Municipal 
de Serveis Socials

6 Qui sou de 
família?

No tenc dona 
home ni fills % dentro de 6 

Qui sou de 
família?

% dentro de 
53.6 Està 
connectat 
amb ... Centre 
Municipal de 
Serveis 
Socials

Parella sense 
fills % dentro de 6 

Qui sou de 
família?

% dentro de 
53.6 Està 
connectat 
amb ... Centre 
Municipal de 
Serveis 
Socials

Parella amb 
fills % dentro de 6 

Qui sou de 
família?

% dentro de 
53.6 Està 
connectat 
amb ... Centre 
Municipal de 
Serveis 
Socials

No tenc 
parella, però 
tenc fills

% dentro de 6 
Qui sou de 
família?

% dentro de 
53.6 Està 
connectat 
amb ... Centre 
Municipal de 
Serveis 
Socials

% dentro de 6 
Qui sou de 
família?

% dentro de 
53.6 Està 
connectat 
amb ... Centre 
Municipal de 
Serveis 
Socials

% dentro de 6 
Qui sou de 
família?

% dentro de 
53.6 Està 
connectat 
amb ... Centre 
Municipal de 
Serveis 
Socials

% dentro de 6 
Qui sou de 
família?

% dentro de 
53.6 Està 
connectat 
amb ... Centre 
Municipal de 
Serveis 
Socials
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53 Ha sol·licitat avaluació de dependència

TotalSí No Ns Nc

Sí Recuento 2 5 0 7

28,6% 71,4% 0,0% 100,0%

25,0% 6,0% 0,0% 7,0%

No Recuento 6 75 8 89

6,7% 84,3% 9,0% 100,0%

75,0% 90,4% 88,9% 89,0%

Ns Nc Recuento 0 3 1 4

0,0% 75,0% 25,0% 100,0%

0,0% 3,6% 11,1% 4,0%

Total Recuento 8 83 9 100

8,0% 83,0% 9,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

43 L'ha visitat a casa el metge de capçalera o l'infermera els darres 15 dies?*53 Ha sol·licitat avaluació 
de dependència tabulación cruzada

43 L'ha visitat 
a casa el 
metge de 
capçalera o 
l'infermera els 
darres 15 
dies?

% dentro de 
43 L'ha visitat 
a casa el 
metge de 
capçalera o 
l'infermera els 
darres 15 
dies?

% dentro de 
53 Ha 
sol·licitat 
avaluació de 
dependència

% dentro de 
43 L'ha visitat 
a casa el 
metge de 
capçalera o 
l'infermera els 
darres 15 
dies?

% dentro de 
53 Ha 
sol·licitat 
avaluació de 
dependència

% dentro de 
43 L'ha visitat 
a casa el 
metge de 
capçalera o 
l'infermera els 
darres 15 
dies?

% dentro de 
53 Ha 
sol·licitat 
avaluació de 
dependència

% dentro de 
43 L'ha visitat 
a casa el 
metge de 
capçalera o 
l'infermera els 
darres 15 
dies?

% dentro de 
53 Ha 
sol·licitat 
avaluació de 
dependència
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