
Les persones 
grans són 
dependents, 
sempre estan 
malaltes 
i pateixen 
deteriorament

És freqüent associar les persones grans a un 
fort deteriorament mental i físic, i a ser molt 
“dependents”. L’envelliment està lligat a la 
visió de les persones grans com a usuàries 
habituals dels centres sanitaris, les atencions 
domiciliàries i la pèrdua d’autonomia.

Per saber-ne més

Recursos  
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Article “Un dia  
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Diuen que...

La gent jove no té 
temps i creuen que 
ens en sobra, per 
això pensen que 
anem lents, que 
estem ja acabats... 
i no! 

Pere, 72 anys

Consell Assessor  
de la Gent Gran
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Algunes dades

25%
A Catalunya, més 
del 25% de les per-
sones beneficiàries 
de la Llei de depen-
dència tenen menys 
de 65 anys.

3/4
A l’Estat espanyol, 
tres de cada quatre 
persones que viuen 
en residències tenen 
més de 80 anys. 

85,6%
A Catalunya, l’any 
2011, el 85,6% de 
les persones grans 
dedicaven de mit-
jana 2 hores i 3 mi-
nuts al dia a atendre 
infants membres de 
la llar, i 1 hora i 37 
minuts al dia a altres 
adults membres de 
la llar.

en realitat...

Què s’entén per dependència 
des de les polítiques 
socials? 
La dependència és la necessitat d’ajuda que té 
una persona per realitzar les activitats bàsiques 
de la vida diària, com vestir-se, cuinar, anar a 
comprar, etc. La legislació reconeix diversos 
graus de dependència segons el nivell d’ajuda 
requerida. La gran majoria de persones grans 
poden gestionar per si mateixes les activitats 
de la seva vida quotidiana, i les que necessiten 
suport són una minoria. 

Amb capacitat de decidir 
sobre la pròpia vida.
Les persones en situació de dependència 
mantenen la capacitat de decidir sobre la seva 
vida. Fins i tot les persones en situació de dèficit 
cognitiu greu i que estan incapacitades legalment 
poden decidir coses de la seva vida quotidiana 
com ara què volen esmorzar o com es volen vestir.

A totes les edats, les 
persones depenem les unes 
de les altres. 
Pensem, per exemple, en la necessitat de les 
famílies de comptar amb suport per a la cura 
dels infants, o en la necessitat òbvia de les 
xarxes d’amistat, les relacions i els vincles 
d’intimitat, o les relacions familiars, a totes les 
edats. Tots els éssers humans estem vinculats, 
ens necessitem i, per tant, depenem els uns 
dels altres. 

Les persones grans  
també cuiden. 
Arran dels canvis socials de les darreres 
dècades (incorporació de les dones al món 
laboral, separacions, fills i filles a l’atur...), 
les persones grans han assumit de forma 
progressiva unes funcions rellevants quant 
a la cura dels néts i nétes, i també de suport 
econòmic.

La dependència a Occident. 
Tal com exposa el periodista Isidre Estévez, 
a Occident es considera que envellir bé 
consisteix a mantenir-se actiu i independent 
durant el màxim de temps possible. Mentre 
que a casa nostra ser dependent és un estigma, 
una tara, en altres societats no hi ha res de 
dolent ni de vergonyós en el fet que la família 
cuidi un home o dona grans, perquè les 
persones grans són els membres més respectats 
i valorats del grup.

Jo tinc néts, i 
quan la meva 
filla em demana 
ajuda, si puc, 
l’ajudo. Perquè ho 
necessita. Com a mi 
em cuiden quan ho 
necessito també.

Lluïsa, 67 anys

En general 
se’ns considera 
una mica fora 
d’òrbita a causa 
de les nostres 
mancances, i no 
veuen l’esforç 
que hem fet els 
darrers anys. No 
som perfectes, 
ningú ho és. 

Carme, 77 anys

La 
discriminació 
sanitària, 
com a factor 
d’exclusió.
Més enllà del volum 
d’atenció sanitària 
destinat a les persones 
grans, cal també 
reflexionar sobre 
els tractaments i les 
atencions mèdiques 
que no s’apliquen a 
les persones grans 
pel simple fet de ser-
ho: tractaments per 
malalties cròniques, 
atenció psicològica, 
cirurgies complexes, 
trasplantaments on es 
prioritza pacients més 
joves, etc.


