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FITXA TÈCNICA: Enquestes a 1200 individus 

Univers: 
Homes i dones, majors de 20 anys. 
Mostra segmentada per grups d’edat: de 20 a 40 anys, 
de 40 a 60 anys i majors de 60 anys.  

Àmbit:  Terrassa, Tortosa i Girona 

Grandària mostral:  
1219 Casos. L'error mostral per al total de la mostra és 
de ± 2,81%, amb un nivell de confiança de 95.5% i sota 
el supòsit de màxima indeterminació p=q=50 

Duració entrevista: 12-15 minuts de mitjana 

Tècnica de recollida: Enquesta Telefònica. 

Dates  Treball de Camp: Abril – Maig 2015 

Enquesta telefònica 



1. Percepció sobre l’envelliment 



EDAT EN QUÈ ALGÚ ES CONSIDERA 
“PERSONA GRAN””. 
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Abans dels 60 anys

Passats els 60 anys

Passats els 65 anys

Passats els 70 anys

Passats els 75 anys

Passats els 80 anys

No depèn de l’edat, depèn 
d’altres factors 

Ns Nc

Fruit de l’evolució de la nostra societat, es 
manifesta un augment de la percepció de què una 
persona és gran passats els 70 anys, en 
detriment dels que consideren que ho és passats 
els 65 anys (i inclús edats inferiors). 
 
Hi ha un elevat percentatge (35%) que considera 
que l'edat no és un factor determinant per 
classificar a algú de “persona gran”, sinó que 
depèn de les condicions de vida de la 
persona, destacant la salut física i 
l’emocional.  

Quins altres factors? 
 

Estat de salut 
 
Mentalitat i caràcter 
 
Estat físic i psíquic 
 

 

39%  

23%  

P. A partir de quina edat es pot dir, en general, que algú és una “persona gran”? Base: N=1.219; Total Mostra. 



COMPORTAMENT DE LA SOCIETAT VERS LES PERSONES GRANS. 
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Les tracta bé

Les tracta amb indiferència

Les tracta amb poc respecte

Altres

Només un 25% considera que la societat 
tracta bé a les persones grans, enfront d'un 
18% que creu que amb poc respecte.  
El 16% restant advoca per l'opció de la 
indiferència. 
 

% 

Altres respostes 
 
Regular  17 % 
Malament  43 % 
Hi ha de tot 40 % 

P. Generalment, com creu que es comporta la societat amb les persones grans? Base: N=1.219; Total Mostra. 



NOUS ROLS DE LES PERSONES GRANS 

Gairebé el 80% dels entrevistats 
reconeix que hi ha hagut un canvi 
respecte a etapes anteriors quant a 
les tasques que realitzen les 
persones grans, assumint aquests 
tasques noves en el suport familiar (cura 
dels néts, ajuda als fills adults...). 
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Sí, molts cops

Sí, algunes vegades

No, mai

Ns/Nc

79%  

NOUS ROLS & SITUACIONS D’ESTRÉS 

Les noves tasques que 
realitzen les persones grans 
són, en alguna mesura (70%), 
una font d'estrès.  
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Moltes vegades

Bastant vegades

Algunes vegades

Poques vegades

Mai

Ns/Nc

43%  

21%  

P. Vostè creu que, degut als canvis de la societat actual, les persones grans realitzen tasques que abans no feien? Base: N=1.219; Total Mostra. 
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PREOCUPACIÓ PER LA PRÒPIA VELLESA 

Hi ha una opinió força dividida quant a si preocupa o no la pròpia 
vellesa. A una ajustada majoria dels entrevistats (52%) aquest és un 

tema que preocupa poc o gens.  
Això vol dir que al 48% sí que els preocupa, en alguna mesura.  

ASPECTES QUE MÉS PREOCUPEN EN EL FET 
D’ENVELLIR 
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El deteriorament físic
Necessitar ajuda i haver de … 

El descens del poder adquisitiu
El deteriorament intel·lectual

La pèrdua de xarxa social
La manca d’obligacions i d’un … 

Altres

El deteriorament físic és el factor que més 
preocupa (42%), molt per sobre del nivell de 

deteriorament intel·lectual (17%). 

Tot i que el fet d'haver de necessitar ajuda i/o 
dependre de terceres persones suscita, de 

manera genèrica, el mateix nivell de 
preocupació que el descens de la capacitat 

adquisitiva, és a les dones a qui els preocupa 
especialment (30%) per sobre dels homes, que 

posen en segon lloc la pèrdua de capacitat 
adquisitiva (28%).   

¿Quins altres factors? 

Salud 79 % 

Solitud 31 % 

Diversos 7 % 

P. En el seu cas, en quina mesura li preocupa la seva vellesa? Base: N=1.219; Total Mostra. 

P. Pensant en general en el fet d’envellir, quins aspectes creu vostè que són més preocupants?            (Resp. Múltiple) Base: N=585; En alguna mesura  li  preocupa la seva vellesa. 



2. Coneixement i problematització del 
fenomen de la soledat no volguda  
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NO 

SÍ, 
MOLTS 

SÍ, 
POCS 

Quatre de cada deu entrevistats afirma conèixer 
algun cas concret de persona gran que pot estar 
vivint una situació de solitud no desitjada. 
Entre les persones que coneixen a algú en aquesta 
situació, el 17% manifesta que en coneix “molts 
casos”. 

Acord pràcticament total (98%) en 
percebre com a problemàtic el fet que hi 
hagi persones grans que es trobin soles i 

que disposin de molt poca xarxa familiar o social 
per a trobar suport quan ho necessiten. 

 

EN QUINA MESURA ES PERCEP COM A 
PROBLEMÀTICA AQUESTA SITUACIÓ 
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És un problema molt
important

És un problema bastant
important

És un problema només quan 
va acompanyat d’altres 

problemes 

És un problema poc
important

No és un problema

CONEIXEMENT DE CASOS DE SOLEDAT NO VOLGUDA 

P. Coneix vostè casos concrets de persones grans que poden estar patint aquesta situació?  (que es senten soles i amb poca xarxa familiar o social )  Base: N=1.219; Total Mostra. 
P. Fins a quin punt considera  que aquesta situació és un problema per a les persones grans?            



P11. Perquè aquesta situació és un problema per a les persones grans 

PERQUÈ ÉS UN PROBLEMA? 

Base: N=1194; Ho consideren un problema. 

98%     
És un problema 

30% 

12% 

9% 

20% 
PROBLEMÀTIQUES INSTRUMENTALS 

17% RELACIÓ ENTRE SALUT I SOLEDAT 

SENTIMENTS DE TRISTESA ASSOCIATS 

DIFICULTATS ECONÒMIQUES 

SOLEDAT: SENTIMENTS DE DESEMPARAMENT I INCOMUNICACIÓ 



QUI HAURIA D’ACTUAR EN AQUESTES SITUACIONS. Nivell de Responsabilitat 

74 

65 

48 

13 

8 

19 

20 

28 

23 

10 

6 

10 

17 

39 

38 

3 

4 

14 

28 

3 

3 

11 

16 

 LA FAMILIA
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BARRI

Molta Bastant Alguna Poca Cap

Davant d’aquestes situacions, es considera que s’ha de donar una resposta conjunta principalment 
per part de la família, l’administració i les entitats socials.  

Tot i així, la família continua sent la font més important de suport, en un moment en que el 
model de família vigent està evolucionant cap a formes que dificultaran realitzar aquesta tasca.  

 
 

P. Qui creu que hauria d’actuar quan una persona gran se sent sola molt freqüentment? (anoti el nivell de responsabilitat que creu que haurien de tenir cadascun 
dels següents agents. A tal fi utilitzeu una escala d'1 a 5, on 1 significa que hauria de tenir poca o cap responsabilitat, i 5 que n’hauria de tenir molta) 
   

Base: N=1.219; Total Mostra. 
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QUI ACTUA EN AQUESTES SITUACIONS. Nivell de Responsabilitat 
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ACTUA HAURIA  

% 

Base: N=1.219; Total Mostra. 
P. Qui creu que està fent actualment alguna cosa quan una persona gran se sent sola molt freqüentment?  (Anoti el nivell de responsabilitat que creu que tenen 
cadascun dels següents agents. A tal fi utilitzeu una escala d'1 a 5, on 1 significa que té poca o cap responsabilitat, i 5 que en té molta) 
   



3. Conclusions 



• Entendre la vellesa com un procés complex en el que intervenen 
diferents factors que determinen que una persona sigui gran.  

• Es percep una visió negativa de la vellesa: cal promoure una visió 
d’aquesta etapa com un període també d’oportunitats i fortaleses.  

• Apareixen nous rols associats als canvis que es produeixen en la 
societat actual, en els que la cura té una dimensió especial (dels 
pares, dels fills i dels nets).   

• El paper de les famílies, i sobre tot de les dones, reclama què en un 
procés d’envelliment de la població, es faci un replantejament de 
com es proveiran les cures en un futur.  



• Es perceben les situacions de soledat com una cosa 
problemàtica, i es defineixen diferents aspectes de preocupació: 
cal un abordatge que contempli aquesta complexitat.  

• Existeix un convenciment de què s’ha d’actuar de manera 
conjunta entre la família, l’administració i les entitats socials.  

• La pròpia comunitat (veïns, persones del barri..) no és 
percebuda com un agent principal per a la detecció i atenció: cal 
promoure processos de sensibilització i acció comunitària.   

 



MOLTES GRÀCIES 
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