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La investigació sobre les condicions de vida

de la gent gran està esdevenint un fenomen creixent

a les societats occidentals com a conseqüència del

procés d’envelliment demogràfic que s’hi està

produint en les últimes dècades. Les tendències

demogràfiques estan conduint a l’increment de la

proporció de persones grans sobre el conjunt de la

població. Aquesta creixent presència de gent vella

en l’estructura poblacional representa l’existència,

als països desenvolupats, d’un gruix important de

persones socialment definides com a incapacitades

per treballar. 

Paral·lelament a l’envelliment demogràfic, es

produeix també un canvi en el posicionament social

de la gent gran que apunta en dues direccions.

D’una banda, arribar a la vellesa significa un decliu

en la posició social de la gent gran, ja que es perd un

dels rols més importants que els individus desenvo-

lupen durant l’edat adulta, com és el treball. A més a

més, també significa, sobretot en els últims anys de

vida, pèrdues importants en els àmbits de les rela-

cions familiars (la parella), la salut, l’autonomia i els

ingressos econòmics. Però, per una altra banda,

cada vegada més, els individus que arriben a la

vellesa ho fan en millors condicions de salut, són

més independents, autònoms, més actius i disposen

d’un elevat número d’hores de temps lliure. Tot

plegat, representa una major disponibilitat per

adquirir nous rols en aquesta etapa de la vida. La

nova perspectiva sobre l’envelliment es resumeix en

el lema de les Nacions Unides amb motiu de l’Any

Internacional de les Persones Grans (1999), “una

societat per a totes les edats”. Es tracta d’una visió

de la vellesa que reconeix la importància de les rela-

cions intergeneracionals, així com la creixent parti-

cipació de la gent gran en la vida social. 

La transformació en l’estructura de la pobla-

ció comporta una sèrie de conseqüències sobre l’or-

ganització social, per bé que sovint la vellesa està

acompanyada d’un increment de les necessitats

socials. La problematització de la vellesa ha coinci-

dit amb altres transformacions en l’àmbit familiar,

que han traspassat l’atenció a les persones grans de

l’entorn familiar a l’àmbit públic. Aquesta situació ha

fet créixer, en els últims anys, la importància dels

programes públics de protecció social envers

aquest col·lectiu i la necessitat de conèixer les

seves formes de vida i les seves necessitats assis-

tencials.

L’envelliment es pot estudiar des de diverses

perspectives i disciplines. Des d’un punt de vista

biològic, es tracta d’un procés de canvis i transfor-

macions fisiològiques que acompanya a l’ésser

humà des del seu naixement fins a la seva mort.

Aquest procés és paral·lel a un altre, el social. És a

dir, els canvis que els actors socials experimenten

en els rols que desenvolupen, en les seves posicions

i en les seves relacions socials. És des d’aquesta

perspectiva que s’analitza l'envelliment en aquest

informe. 

Qualsevol investigació sobre un segment

determinat de població ha de partir d’una delimitació

d’aquest col·lectiu. En el cas de la gent gran, la

majoria de les investigacions sobre la vellesa a

nivell nacional i internacional determinen els 65 anys

com l’edat a partir de la qual es pot parlar de pobla-

ció gran. La delimitació d’aquests col·lectiu es pot

basar en multitud de criteris, d’entre els quals en

destaquen dos. El primer és un criteri cronològic,

que defineix com a vella aquella persona que arriba

a una certa edat. El segon criteri es basa en la defi-

nició d’aquest segment de població a partir del

compliment d’alguna característica determinada,

com, per exemple, l’exclusió del mercat laboral. 
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Ambdues definicions inclouen persones que

no pertanyen pròpiament al grup de la gent gran, ni

tothom esdevé gran a partir de la mateixa edat, ni

tots els exclosos del mercat laboral són persones

grans. Aquest informe parteix d’una solució de sínte-

si comú en aquesta mena d’investigacions, i es defi-

neix la vellesa en base a l’edat a partir de la qual la

major part de la població està exclosa del mercat

laboral. L’exclusió del mercat laboral es medeix aquí

a partir de la jubilació, és a dir, no es compta amb la

gent potencialment activa –bàsicament estudiants i

mestresses de casa–, que, malgrat no participar del

mercat laboral, són col·lectius que no necessària-

ment tenen a veure amb la vellesa. 

La vellesa sol començar socialment en el

moment en què l’individu abandona el mercat labo-

ral, situació que actualment està establerta de forma

legal en els 65 anys. Atenent a les dades de l’en-

questa, és efectivament a partir dels 65 anys quan la

majoria de població està situada fora del mercat

laboral. Observant el gràfic 1.1 es comprova que, si

bé el procés d’abandonament del mercat de treball

s’inicia als 60 anys, és a partir dels 65 on la majoria

de la població hi resta exclosa i queda situada dins

el col·lectiu de jubilats (gràfic 1.1.).

Tanmateix, la definició de vellesa a partir de la

sortida del mercat laboral planteja un problema meto-

dològic. Definir la vellesa a partir de la jubilació és un

criteri vàlid per als homes, ja que la majoria d’ells

participen del mercat de treball, però la situació de

les dones és ben diferent i força més complexa. Es

poden diferenciar bàsicament dos tipus de dones en

relació amb la delimitació de la vellesa. En primer

lloc, hi ha les dones que han participat en el món del

treball retribuït i que, igual que els homes, passen a

formar part del col·lectiu legalment vell en el moment

de la jubilació. I en segon lloc, hi ha les dones que

desenvolupen el rol de mestresses de casa i, que per

tant, no tenen definida cap edat de jubilació. 

En conseqüència el gènere planteja dues rela-

cions diferents amb la vellesa. Per a les dones que

han estat ocupades en el mercat laboral, la delimita-

ció és la mateixa que per als homes, és a dir, el
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Gràfic 1.1. Percentatge de persones jubilades a Barcelona segons grups d’edat. Any 2000
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moment de la jubilació. En canvi, per a les dones que

desenvolupen el rol de mestresses de casa, no hi ha

edat oficial de jubilació i, per tant, aquest és un criteri

difícilment aplicable en aquest col·lectiu. Tanmateix,

cal considerar que la vellesa no és només un fet indi-

vidual, sinó que també té una dimensió familiar,

sobretot en les generacions objecte d’aquest estudi,

on sovint els rols desenvolupats per les dones estan

en funció dels rols dels marits. En aquest cas, la

situació laboral del marit condiciona el posiciona-

ment social de la dona i es pot dir que, en les gene-

racions més velles, les dones que es dediquen a les

tasques de la llar són socialment tractades com a

jubilades quan el seu marit es jubila.

Amb tot, un cop definit el segment de població

considerat com a vell, s’ha de tenir en compte que

aquest no és un concepte unidimensional, sinó que

el col·lectiu de gent gran presenta una elevada hete-

rogeneïtat. Dels diversos factors que influeixen en la

configuració de les diferències en les condicions i

els hàbits de vida de la gent gran en destaquen dos,

el gènere, i l’edat. En el present informe es recull

parcialment aquesta diversitat definint dos grups

d’edat en què els 74 anys fan de punt d’inflexió,

d’acord amb altres investigacions fetes en aquest

àmbit, que assenyalen els anys a l’entorn de 74 com

l’edat a partir de la qual es detecten diferències

notables en les formes de vida de la gent gran. Així,

doncs, la població gran que pertany al grup més jove

(de 65 a 74 anys) presenta característiques diferen-

ciades del grup més vell (de 75 i més anys). Els

primers solen tenir un estat de salut més bo, es

desenvolupen amb un major grau d’autonomia i

mantenen una major xarxa de relacions socials que

la població més vella. 

En aquest informe es presenta, doncs, la gent

gran com un col·lectiu amb unes formes de vida dife-

renciades de les de la resta de població i amb una

elevada heterogeneïtat interna. Els factors que més

influeixen en la diversitat d’aquest col·lectiu són el

gènere i l’edat, però també és rellevant l’efecte d’al-

tres factors com ara el posicionament social (mesu-

rat mitjançant la categoria socioprofessional fami-

liar) i el capital educatiu. 
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