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Sobre l’envelliment femení

 Envellir sent dona esdevé una doble
discriminació

 Principal rol de cuidadores, per tant, no
cotització

 La casa: entorn segur

 Supervivents emocionals



Què entenem per soledat?

“La soledad es una experiencia
subjetiva que se produce cuando
no estamos satisfechos o cuando
nuestras relaciones no son
suficientes o no son como
esperaríamos que fueran”.

Bermejo, 2005



Causes de la soledat

Canvis
SOCIALS

CULTURALS

FAMILIARS

DEMOGRÀFICS

LABORALS

ECONÒMICS

Societats individualitzades i de consum, 
caracteritzades per canvis incerts , 
constants i accelerats
Estereotips i prejudicis cap a 
la persona gran
Trencament de les unitats i 
dinàmiques familiars tradicionals

Augment esperança de vida

Estructura laboral i 
conciliació familiar
Progressives retallades en 
polítiques socials



Situació de soledat

38%
persones grans 

que viuen soles i 
se senten soles

*FONT: Solitud i aïllament entre la gent gran. 
Agència de Salut Pública Barcelona.2010



Tipologies de soledat

Soledat Familiar
Manca de suport i sentiment de 

pertinença de la família

Soledat Social
Carències en les interaccions de 

les relacions socials

Soledat Conjugal
Absència de sentiment d’amor a 

la parella

Crisi Existencial
Conflicte en la autopercepció de 

la persona

*test Escala Este-R (Universitat de Granada 2009)



Conseqüències de la soledat

Dimensió SOCIAL

Dimensió SANITÀRIA
Dimensió ECONÒMICA



Conseqüències de la soledat

Dimensió SOCIAL
 Afecta a totes les classes 
socials  (Rubio, 2006)

 Risc d’aïllament social



Conseqüències de la soledat

Dimensió ECONÒMICA

 Risc  de vulnerabilitat : 
pobresa emergent (Uribe:2009)

Població diana davant 
d’abusos, estafes

“...L’ Organització de Consumidors i 
Usuaris de Catalunya, rep cada mes un 
centenar de queixes, més de la meitat de 
gent gran que es sent estafada. Les 
demandes s’han duplicat el darrer any...”

6 de Febrer de 2012



Conseqüències de la soledat

Dimensió SANITÀRIA
 Afecta el funcionament 
fisiològic, immunològic i mental 
del cos
(Hawkley; 2011.Dra. en Psicologia i en 
Neurociències socials,investigadora de la 
solitud. Universitat de Chicago

“...Les persones solitàries tenen més 
activació dels gens que exerceixen un paper 
en els processos inflamatoris relacionats 
arteriaescleorosi, ictus i diabetis...”

21 de Desembre de 2011

“… La soledat intervé en l’aparició de 
declivi cognitiu i en el desenvolupament de 
demències.”

22 de Novembre de 2011

“ La soledat és un factor de risc en el 
suïcidi”

22 de Novembre de 2011



Perfil de les persones grans de l’entitat

 El 85% són dones.

 El 54%  tenen entre 81 i 90 anys (a partir de 65 anys).

 Perceben entre 550€ i 825€ al mes.

 El 66% viuen sols (càrregues  i conflictes familiars).

 Presenten una dependència lleu o moderada per a les activitats de 
la vida diària.

 Acceptació no imposada del servei.



Com és el voluntariat d’Amics de la Gent Gran?

910 persones voluntàries*

71% dones

40% d’edats entre els 26 i 45 anys 

34% d’edats entre els 45 i 65 anys 



Com és el voluntariat d’Amics de la Gent Gran?

El/la voluntari/a acompanya a la persona gran com un “amic”, és a dir, 
relació d’igual a igual, sense jutjar
El voluntari respecta en tot moment la seva autonomia , la família i la decisió 
de l’equip de professionals
Les activitats que realitza el voluntari tenen funció de socialització i 
d’animació sociocultural

L’acció voluntària ofereix suport afectiu i relacional

Valors del voluntariat

Solidaritat en les necessitats dels altres

Sensibilització i compromís amb 
desigualtats i discriminacions socials

Responsabilitat  i defensa dels drets 
humans



L’amistat
Acompanyament a domicili
 La persona gran rep la visita setmanal d’un 
voluntari/a al seu domicili

 Les visites tenen una durada de dues hores

 L’objectiu és prevenir l’aïllament social de la 
persona



Activitats de socialització
 Es generen vincles

 Es trenca la quotidianitat



Relació entre generacions
 Trencament d’estereotips

 Atenció focalitzada/dret de gaudir

 Noves perspectives



Solidaritat i justícia

Més recerca i aprofundiment en l’àmbit

Garantir els drets i la dignitat de les dones grans
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