
les persones 
grans no tenen 
interès, ni 
desig,  
ni activitat 
sexual

Si en el nostre context social el sexe és 
un gran tabú, la sexualitat de les persones 
grans ho és encara més. S’associa el desig 
amb la bellesa i la joventut, i el sexe entre 
persones grans es considera com una cosa 
poc probable, perniciosa i vergonyosa. 
Estan molt esteses creences com ara que 
les persones grans ja no tenen desig, que 
és un tema que els ha deixat d’interessar o 
que no tenen capacitat física per mantenir 
relacions plenes. 

Per saber-ne més

Recursos  

disponibles al web  

barcelona.cat/socgranique

Programa “Mil i una 

nits” sobre la gent gran 

i el sexe a Catalunya 

Ràdio 

Reportatge 

“Sexualidad y afectos 

en la vejez” de la 

Revista “60 y más”

Fitxa 
Diuen que...
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Diuen que...

Amb la meva 
senyora seguim 
sent sexualment 
actius, a un altre 
ritme, més pausat.

Jaume, 70 anys

Consell Assessor  
de la Gent Gran

barcelona.cat/socgranique
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Algunes dades

Segons l’enquesta 
feta a persones 
majors de 65 anys 
de l’estudi La se-
xualitat en la gent 
gran elaborat per 
l’Associació Ser-
veis Integrals per 
a l’Envelliment 
Actiu (SIENA):

62,9%
El 62,9% pensa 
que la sexualitat no 
deixa d’existir en la 
vellesa.

1/3
1 de cada 3 persones 
ha tingut sexe el 
darrer mes.

24%
El 24% ha tingut 
relacions sexuals 
l’última setmana.

en realitat...

Com en totes les edats,  
hi ha factors que influeixen  
en la vida íntima de les 
persones grans
Envellim com hem viscut, i la vivència de la 
sexualitat que s’ha tingut de jove o en la vida 
adulta tendeix a mantenir-se més enllà dels 65 
anys. També hi influeix el grau d’adaptació que 
s’assoleix respecte als canvis físics i psicològics 
fruit de l’envelliment, i tenir parella estable així 
com viure al domicili propi afavoreixen una 
vida sexual més activa.

Sexe i relacions, sí, però  
d’una altra manera
En general, les persones grans relaten que en 
aquesta etapa de la vida viuen el sexe d’una 
manera més pausada, a un altre ritme i amb altres 
pràctiques. La sexualitat ja no està tan centrada en 
el coit, i adquireixen protagonisme els petons, les 
carícies i altres formes de sensualitat i expressió 
del desig. També segueix existint el desig 
d’enamorar-se, d’estimar, de vincular-se a altres 
persones i sentir il·lusió en les relacions. 

Hi ha persones majors de 65 
anys que mantenen una vida 
sexual activa
Segons l’estudi La sexualitat en la gent gran 
elaborat per l’Associació Serveis Integrals per 
a l’Envelliment Actiu (SIENA) el 2015, una de 
cada tres persones majors de 65 anys ha tingut 
sexe l’últim mes, i el 24% dels enquestats han 
tingut relacions sexuals l’última setmana. 

Existeix un gran estigma 
entorn de la vida sexual  
de les dones 
Hi ha un tractament desigual respecte a la 
consideració de la vida sexual i afectiva entre 
els homes i les dones. En general, existeix molta 
més permissivitat amb els homes i es desvalora 
i estigmatitza les dones que responen a les seves 
necessitats i els seus desitjos afectius i sexuals. 
Alguns prejudicis socioculturals que afecten les 
dones grans són...

... que les dones només haurien de tenir  
sexe per amor.

... que les dones no haurien de mostrar  
interès pel sexe. 

... que entenen el sexe com a mitjà estricte  
per a la reproducció.

La consideració social del cos de la dona com a 
objecte de desig i que implica altes expectatives 
sobre l’atractiu i la imatge corporal té grans 
repercussions sobre l’autoestima de les dones 
grans. En són exemples clars la consideració 
social que els homes quan envelleixen es tornen 
interessants, però les dones, en canvi, es tornen 
poc desitjables, i l’estigmatització de les dones 
que tenen relacions amb homes més joves.

De vegades conec 
senyores que 
m’agraden, i sento 
que encara tinc 
ganes de mantenir 
relacions... Seguim 
molt i molt vius.

Enrique, 82 anys

Et prens el sexe 
d’una altra 
manera, però el 
segueixes gaudint 
igual o més. Cada 
edat té la seva 
gràcia

Teresa, 77 anys


