
Les persones 
grans són 
totes iguals

És habitual sentir expressions com ara 
que “les persones grans són un col·lectiu, 
són totes iguals”, i tenir-hi associada una 
imatge molt concreta i inamovible del que 
significa ser gran. Algunes de les idees més 
comunes vinculades al fet de fer-se gran són 
que “les persones grans són dependents, 
sempre estan malaltes, són una càrrega”, 
que “no tenen interès pel sexe” o que “són 
rígides, sense capacitat per canviar”. 
Pensar que “totes les persones grans són 
iguals” és pensar en l’envelliment com una 
vivència comuna i donar per fet que totes 
les persones grans responen a un perfil 
determinat fix, sense variacions.
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En què ens podem 
assemblar una 
persona de 95 anys 
i jo, que en tinc 66? 
En algunes coses, 
potser, però en 
d’altres no!

Joan, 66 anys

Consell Assessor  
de la Gent Gran

http://www.barcelona.cat/socgranique
http://w110.bcn.cat/portal/site/ConsellAssessorGentGran/
http://w110.bcn.cat/portal/site/ConsellAssessorGentGran/
http://w110.bcn.cat/portal/site/ConsellAssessorGentGran/
http://w110.bcn.cat/portal/site/GentGran/menuitem.7b0284142327bd0f9d869d86a2ef8a0c/indexfc1e.html?vgnextoid=35f4d85a1d3f8410VgnVCM1000001947900aRCRD&vgnextchannel=35f4d85a1d3f8410VgnVCM1000001947900aRCRD&lang=ca_ES
http://w110.bcn.cat/portal/site/GentGran/menuitem.7b0284142327bd0f9d869d86a2ef8a0c/indexfc1e.html?vgnextoid=35f4d85a1d3f8410VgnVCM1000001947900aRCRD&vgnextchannel=35f4d85a1d3f8410VgnVCM1000001947900aRCRD&lang=ca_ES
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjph_Wr_u7RAhUK64MKHQJDCLIQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fw110.bcn.cat%2Ffitxers%2Fconsellassessorgentgran%2Fdocumentggimitjanscomunicacio11.448.pdf&usg=AFQjCNH8lxAYBumiJIFuu0OEJz1-fEyq4g&sig2=hQW7pkXaoA02VXZTXJN6Xg
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjph_Wr_u7RAhUK64MKHQJDCLIQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fw110.bcn.cat%2Ffitxers%2Fconsellassessorgentgran%2Fdocumentggimitjanscomunicacio11.448.pdf&usg=AFQjCNH8lxAYBumiJIFuu0OEJz1-fEyq4g&sig2=hQW7pkXaoA02VXZTXJN6Xg
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjph_Wr_u7RAhUK64MKHQJDCLIQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fw110.bcn.cat%2Ffitxers%2Fconsellassessorgentgran%2Fdocumentggimitjanscomunicacio11.448.pdf&usg=AFQjCNH8lxAYBumiJIFuu0OEJz1-fEyq4g&sig2=hQW7pkXaoA02VXZTXJN6Xg
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjph_Wr_u7RAhUK64MKHQJDCLIQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fw110.bcn.cat%2Ffitxers%2Fconsellassessorgentgran%2Fdocumentggimitjanscomunicacio11.448.pdf&usg=AFQjCNH8lxAYBumiJIFuu0OEJz1-fEyq4g&sig2=hQW7pkXaoA02VXZTXJN6Xg
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjph_Wr_u7RAhUK64MKHQJDCLIQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fw110.bcn.cat%2Ffitxers%2Fconsellassessorgentgran%2Fdocumentggimitjanscomunicacio11.448.pdf&usg=AFQjCNH8lxAYBumiJIFuu0OEJz1-fEyq4g&sig2=hQW7pkXaoA02VXZTXJN6Xg


Algunes dades

1/5
Una de cada cinc 
persones a Barcelona 
té, avui en dia, més 
de 65 anys (el 21,2% 
de la població de 
la ciutat, 348.065 
persones).

60,4%
Hi ha més dones 
grans que homes 
grans: elles repre-
senten el 60,4% del 
total.

26%
Un 26% de les per-
sones grans viuen 
soles, i la majoria 
són dones. 

1.5%
Només un 1,5% de 
les persones grans 
tenen més de 95 
anys.

8.325
A Barcelona hi ha 
8.325 persones de 
65 anys o més que 
tenen nacionalitat 
estrangera. 

en realitat...

Existeix una 
gran diversitat interna
El grup d’edat de les persones grans (que va 
dels 65 anys en endavant) presenta una enorme 
variabilitat interna, amb grans diferències 
interpersonals en funció de l’edat, el sexe, la 
situació socioeconòmica, l’orientació sexual, el 
grau de participació social, l’origen, l’estil de 
vida i els interessos, entre molts altres factors. 

És una etapa vital 
molt canviant 
Cal tenir en compte que l’etapa vital que 
es delimita a partir dels 65 anys és molt 
àmplia, amb canvis i transformacions vitals 
que es donen de manera molt diversa segons 
les circumstàncies de cada persona. Les 
diferències entre persones grans són molt 
més variades que les que hi ha entre persones 
d’altres etapes vitals.

L’etiqueta “persona gran”, 
també a revisió!
Quan es considera que una persona és gran?
Està acceptat que una persona gran és aquella 
que té 65 anys o més: aquesta edat s’ha fixat 
responent a un criteri polític, ja que és l’edat 
a la qual habitualment es deixa de treballar. 
Tanmateix, hi ha persones que es veuen 
excloses del mercat de treball abans (persones 
prejubilades, amb atur de llarga durada o 
pensionistes per llarga malaltia) i d’altres, 
en canvi, tenen professions o negocis que els 
permeten continuar legalment en actiu i no 
es consideren ni són considerades socialment 
com a persones grans.

Se’ns transmet 
una imatge social 
de la vellesa que 
no es correspon 
amb la realitat. 
Les persones 
grans som un grup 
social ampli, 
divers, plural 
i en contínua 
transformació.

Manifest del Consell 
Assessor de la Gent Gran 
2016

Si ser gran és el 
que et diuen a la 
televisió i als 
mitjans, jo no 
m’hi sento pas, de 
gran. Sembla que 
envellir sigui una 
desgràcia, que 
sigui un error, que 
ja no valguis per 
res

Antònia, 81 anys

Algunes van tenir 
fills, de joves. I 
d’altres no en vam 
tenir, i per això no 
tenim néts. I se’ns 
segueix mirant 
raro, com si ens 
faltés alguna 
cosa, com si per 
força haguessis de 
ser avi o àvia

Mercè, 72 anys

Espero que dins 
d’un temps no 
seguim estant en 
caixes que no ens 
deixen moure’ns

Maria, 76 anys


