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La gent gran a la Vall alta de la Tordera  Santa Maria de Palautordera

Quan vam iniciar el camí de l’associació Iniciatives Socials Vall Alta 
de la Tordera - ISVAT, uns quants veïns i veïnes de Montseny, Sant 
Esteve de Palautordera i Santa Maria de Palautordera, al Baix 
Montseny, vam decidir fer una enquesta general sobre la gent gran 
de la nostra vall.


Ara us presentem els resultats de l’enquesta realitzada a Santa 
Maria, Sant Esteve i Montseny, amb una visió de conjunt sobre la 
situació i expectatives de la gent gran que viu a la vall. Poques 
vegades s’ha fet una enquesta tan àmplia i nombrosa sobre la gent 
gran a Catalunya. Hem de dir que ha estat gràcies a l’activa 
col·laboració d’una quarantena de veïns i veïnes dels nostres 
pobles que ens han ajudat a l’hora de fer les enquestes i al 
recolzament incondicional dels tres ajuntaments. Ha col.laborat 
Avismon amb els seus suggeriments.


L’enquesta és, sobretot, una eina de coneixement, però també de 
diàleg i un mitjà d’expressió de les persones entrevistades. D’un 
total de poc menys de dues mil persones grans que viuen a la Vall, 
n’hem entrevistat prop d’un miler, en converses que, de mitjana, 
duraven una hora i en general amb un nivell de confiança notable.


El resultat són quatre documents: «La gent gran a la Vall alta de la 
Tordera: dades i conclusions», i els específics de cada poble, que 
tenen característiques pròpies: «La gent gran a Santa Maria de 
Palautordera», «La gent gran a Sant Esteve de Palautordera» i «La 
gent gran a Montseny».


El compromís d’ISVAT amb aquests tres Ajuntaments era donar a 
conèixer a tots els ciutadans els resultats de l’enquesta i obrir un 
debat públic sobre el tema, per compartir el coneixement i sobretot 
per preveure les necessitats de futur des d’un punt de vista 
comunitari. Amb la publicació de l’enquesta hem acomplert el 
primer compromís; ara és hora que el debat i la reflexió de la 
comunitat i els ajuntaments ens permetin millorar el futur de la gent 
gran a la vall. Valdrà la pena acomplir aquest repte. Gràcies a 
tothom i bona feina!


Desembre de 2018. Junta Directiva d’Iniciatives Social Vall Alta de 
la Tordera  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Introducció


És sabut que una de les característiques del nostre temps és 
l’allargament de la vida de les persones i per tant de l’augment del 
nombre de persones grans a les nostres societats. A Catalunya 
l’esperança de vida en l’actualitat és de 83,6 anys, el 85,9 per les 
dones i el 80,4 pels homes.


En plantejar-nos la realització d’una enquesta que ens permetés 
conèixer la situació real de la gent gran, més de 65 anys, que viu a 
la Vall alta de la Tordera, partíem de l’estudi de cada un dels tres 
pobles, per acabar en l’anàlisi global de les dades de la vall i les 
conclusions de conjunt. 


L’objectiu era entrevistar directament el màxim nombre de veïns i 
veïnes que hi viuen, mitjançant una enquesta detallada, composta 
de 78 preguntes. Entrevista que, de promig, tenia una hora de 
durada. Les enquestes les vam poder fer gràcies a la col·laboració 
voluntària de quaranta persones dels pobles i amb l’ajuda d’un 
programa informàtic especial per al tractament de les dades.


A Santa Maria de Palautordera, que l’any 2017 tenia una població 
empadronada de 9.286 persones, n’hi ha 1.474 persones majors de 
65 anys, el 15,9% de la població. Ens hem adreçat a 1.120 
domicilis d’aquestes persones amb el següent resultat: han volgut 
contestar l’enquesta 654 persones, no han volgut contestar 
l’enquesta 218 persones, havien canviat de domicili 21 persones, 
estaven ingressades en residències o hospitals 14 persones, havien 
mort 16 persones, i han estat il·localitzables (després de dues o 
tres visites) 197 persones. 


L’elaboració de l’enquesta i la coordinació per realitzar-la, el recull 
de dades, la valoració i publicació de l’estudi ha estat realitzat per 
l’equip de gestió d’ISVAT. El sociòleg Pep Martí Masferrer, que ha 
col·laborat àmpliament en aquest treball, s’ha encarregat de 
l’anàlisi de les dades i la redacció dels documents. El llistat de 
col·laboradors que han participat en la realització de les enquestes 
el trobareu en els annexos d’aquest estudi, que es publica en 
quatre documents: «La gent gran a la Vall Alta de la Tordera, dades 
i conclusions», «La gent gran a Santa Maria de Palautordera, «La 
gent gran a Sant Esteve de Palautordera» i «La gent gran al 
Montseny», més els annexos.     
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Per a la configuració del qüestionari emprat i també per disposar 
de visions de la gent gran d’altres escenaris, s’han consultat 
diferents estudis, entre els quals els de la gent gran de la Seu 
d’Urgell (2009)  i d’Etxebarri (2005) . Per aquesta raó en alguns 1 2

paràgrafs es fa referència comparativa a aquests estudis. 


Font: «Enquesta sobre les condicions de vida de la gent gran de la Seu d’Urgell. Centre de 1

Recerca Sociològica. Institut d’estudis Andorrans. 2009.

 Font: «Estudio sobre las necesidades de las personas mayores de Etxebarri. Bilbao» de 2

Pérez Negro, Juan José; Etxebarrena Agirre, Iratxe. DATLAN S.L.
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1. CARACTERÍSTIQUES SOCIODEMOGRÀFIQUES I 
ECONÒMIQUES


Abans d’endinsar-nos en el coneixement de la gent gran de Santa 
Maria de Palautordera, val la pena donar una ullada a la realitat 
quantitativa de la gent gran a Catalunya actualment i en projecció 
de futur, per tal de preveure quin escenari hi haurà en les properes 
dècades. Per això, hem consultat, segons l’Institut d’Estadística de 
Catalunya, la projecció de la població de gent gran :
3

«Actualment la població major de 65 anys representa el 17,4% de la 
població, aproximadament un de cada sis habitants. El 2051 la 
població major de 65 anys hauria augmentat en més d’un milió de 
persones i representaria el 30% de la població. L’envelliment seria 
especialment visible a causa de l’augment del nombre de majors de 
85 anys, que passaria dels 195.000 habitants el 2013 als 541.000 el 
2051, més de dues vegades i mitja el valor actual. L’índex de 
dependència de la gent gran, definit com el quocient entre la 
població de 65 anys i més per cada 100 habitants de 16 a 64 anys, 
passaria de 26,5 l’any 2013 a 34,3 l’any 2026 i a 55,9 l’any 2051. Si 
en la definició de l’índex de dependència se substitueix l’edat de 65 
anys per l’edat legal de jubilació vigent cada any fins a arribar als 67 
anys el 2027, els valors passarien de 26,4 l’any 2013 a 29,7 l’any 
2026 i 49,5 l’any 2051.


L’augment de la població de 65 anys i més que es produirà tant en 
valors absoluts com en percentatge respecte al total de població, es 
traduirà en un augment progressiu de l’índex de dependència de la 
gent gran, que passaria del valor de 26,5 l’any 2013 a 34,3 l’any 
2026 i a 55,9 l’any 2051, segons l’escenari mitjà . L’augment de 4

l’índex de dependència de la gent gran serà progressiu durant tot el 
període 2013-2050, però augmentarà més intensament a partir del 
període 2030-2035, que serà quan arribin a l’edat de jubilació les 
generacions plenes del baby-boom. En canvi, a partir de l’any 2045 
els increments seran cada cop més moderats».


 Projeccions de població 2013 – 2051. Font: Institut d’Estadística de Catalunya.3

 L’escenari mitjà vol dir que l’esperança de vida, creixement natural i mobilitat d’immigració es 4

mantindran en els mateixos paràmetres actuals.
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1.1. La població estudiada


La població total de Santa Maria de Palautordera l’any 2017 era de 
9.286 persones, distribuïdes entre 4.662 homes i 4.624 dones 
(50,2% i 49,8%, respectivament).


El població amb edat de 65 anys i més és de 1.474 persones, el 
que suposa un percentatge del 15,9% sobre el total de població.


Es tracta d’un percentatge més baix que la mitjana de Catalunya. I 
també més baix que la mitjana de l’Estat que, pel nombre 
d’habitants del municipi, s’hauria de situar entorn al 21%.


Això ens indica que aquest municipi ha estat receptor de població 
jove en les darreres dècades, la qual cosa contraresta l’evolució 
natural demogràfica.


Han respost l’enquesta 654 persones, és a dir el 44,4% del total de 
gent gran del municipi. Es tracta d’un treball de camp molt 
significatiu, amb un nivell de consultes que supera abastament la 
base sobre la qual s’han realitzat altres estudis semblants als que 
hem tingut accés.


1.2. La variable gènere 


Pel que fa a la distribució de gènere, el percentatge que suposa 
tota la població de més de 65 anys a Santa Maria de Palautordera 
es distribueix entre el 45% d’homes i el 55% de dones.


Una primera observació a fer és que la distribució percentual entre 
homes i dones augmenta conforma avança l’edat. Malgrat que en la 
població global la diferència percentual és de menys d’1 punt, és a 
dir el percentatge d’homes és superior respecte al de les dones, 
entre la població d’edat superior als 65 anys la diferència percentual 
és de més de 10 punts, però en aquest cas el percentatge de  dones 
és superior respecte al dels homes. La raó és que l’esperança de 
vida de les dones és superior a la dels homes.


Esperança de vida a Catalunya :
5

• Homes	 	 80,4 anys

• Dones	 	 85,9 anys


 Font: Institut d’Estadística de Catalunya.5
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Població enquestada a Santa Maria de Palautordera:


El percentatge de persones que han respost l’enquesta ha estat del 
42,9% d’homes i 57,0% de dones. Per tant, malgrat que hi hagi 
hagut persones de qui no s’ha pogut disposar de la seva opinió, sí 
que, pel que fa als sexes, es disposa de l’opinió de les dones en 
proporció superior (14 punts) respecte als homes. 


1.3. La variable procedència 

La població de gent gran resident a Santa Maria de Palautordera, 
majoritàriament no és originària del municipi. De fet, la població 
nascuda a la resta de Catalunya triplica la nascuda al mateix 
municipi de Santa Maria de Palautordera. 


Gènere 

Home 42,97% 281

Dona 57,03% 373

Total 654

On va néixer? 

Montseny 1,99% 13

Sant Esteve de Palautordera  1,99% 13

Santa Maria de Palautordera  13,30% 87

Altres llocs de Catalunya  41,28% 270

Altres comunitats autònomes 38,84% 254

Altres països 2,60% 17

Total 654
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� 


Santa Maria de Palautordera ha estat un municipi receptor 
d’immigració, però tot sembla indicar que no ha estat només la 
necessitat de millora de la situació econòmica la causa principal 
d’aquesta migració, atès que la població de la resta de l’Estat, 
conjuntament amb la provinent de països de l’anomenat Tercer 
món, queda 4 punts per sota respecte de la població arribada de la 
resta de Catalunya.


Cal recordar que ens estem referint a la població de 65 anys i més, 
és a dir, es tracta de gent que va arribar a Santa Maria de 
Palautordera molts anys abans que es produís l’arribada de 
població de països en vies de desenvolupament, que es va produir 
a finals del segle passat i començaments de l’actual. El gran gruix 
de la població nouvinguda no ha arribat a l’edat de jubilació.


Queda de manifest que es va produir poc traspàs de població entre 
els  municipis de la Vall Alta de la Tordera, ja que només un 4,0% 
de la gent gran ha nascut en la resta de municipis de la Vall 
(Montseny i Sant Esteve).


Cal tenir present que en la gràfica es contemplen de manera 
separada les persones nascudes a Montseny i a Sant Esteve, 
perquè l’estudi es realitza en els tres municipis. Per tant, els 
comentaris a aquesta variable es fan agregant les persones 
nascudes en els municipis referenciats a la variable nascuts en 
altres llocs de Catalunya.


Segons indiquen les coincidències de percentatges tant d’homes 
com de dones han nascut fora en la mateixa proporció, la qual cosa 
fa considerar que s’han traslladat a Santa Maria de Palautordera 
com a parella.


On va néixer? 

0,00%

12,50%

25,00%

37,50%

50,00%
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1.4. Nascuts fora de Catalunya i nacionalitat 

� 


La majoria dels nascuts en altres comunitats autònomes són 
d’Andalusia: 157 persones en total (61,8%). Unes altres 27 
persones (el 10,6%) van néixer a Extremadura; un 6,3% (16 
persones), a Castella la Manxa; el 5,2% (13 persones) a Castella 
Lleó; i a Aragó i Múrcia hi van néixer 12 persones (el 4,7%). La resta 
de comunitats tenen molt poca representació.


Comunitat autònoma on va néixer
  

Andalucía 61,81% 157

Aragón 4,72% 12

Asturias, Principado de 0,79% 2

Castilla y León 5,12% 13

Castilla-La Mancha 6,30% 16

Extremadura 10,63% 27

Galicia 2,76% 7

Madrid 0,39% 1

Murcia, Regón de 4,72% 12

Navarra 0,39% 1

País Vasco 0,39% 1

Valenciana, Comunidad 1,97% 5

Total 254

Comunitat autònoma on va néixer 

0,00%

17,50%

35,00%

52,50%

70,00%
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� 


Tot i que la significació estadística és molt baixa respecte del 
conjunt de població, sí que cal assenyalar que els països de 
procedència amb més representació són els de l’Europa Occidental 
(França, Alemanya i Regne Unit). Per tant, no es va tractar d’una 
immigració per raons econòmiques o polítiques, sinó d’una 
població suposadament benestant o com a mínim amb les 
mateixes condicions de vida que la població autòctona. Recordem 
que estem parlant de població d’edat superior als 65 anys.


Nascuts a altres països

   

Alemanya 11,76% 2

Argentina 5,88% 1

Equador 5,88% 1

França 17,65% 3

Marroc 5,88% 1

Regne Unit 11,76% 2

Rússia 5,88% 1

Suissa 5,88% 1

Uruguai 5,88% 1

Xile 5,88% 1

Altres 17,65% 3

Total 17

Nascuts a altres països 

0,00%

4,50%

9,00%

13,50%

18,00%

Alemanya Argentina Equador França Marroc Regne Unit Rússia Suissa Uruguai Xile Altres
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Hi ha altres països que també tenen representació, però en 
percentatges encara més reduïts. De fet, només hi ha una persona 
nascuda als països següents: Argentina, Equador, Marroc, Rússia, 
Suïssa, Uruguai i Xile. 


Es tracta, per tant, de població de nacionalitat espanyola en la gran 
majoria (98,3%). Hi ha 11 persones que no tenen nacionalitat 
espanyola. Recordem que estem parlant de població d’edat 
superior als 65 anys. 


Cal assenyalar que el percentatge inclou les persones que han 
nascut en altres països i a les quals encara no se’ls ha concedit la 
nacionalitat, o bé es tracta de persones de l’Europa comunitària a 
qui no cal adoptar la nacionalitat espanyola per residir i/o treballar a 
Espanya. A Santa Maria de Palautordera hi ha 17 persones que 
provenen d’altres països.


1.5. L’estat civil


Nacionalitat 

   

Espanyola 98,32% 643

Altres 1,68% 11

Total 654

Quin és el seu estat civil? 

   

Solter / a 4,13% 27

Casat / da - Parella 69,57% 455

Vidu / vídua 22,78% 149

Divorciat / da - Separat / da 3,52% 23

Total 654
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� 

La gran majoria de les persones grans viuen en parella (el 69,6% 
del total), i gairebé una quarta part de les persones enquestades 
(22,8%) són vídues.


Cal assenyalar que, de les 149 persones que són vídues, la majoria 
(124) són dones. O sigui, el 83% de les persones vídues residents a 
Santa Maria de Palautordera són dones. Recordem que l’esperança 
de vida se situa en els 83 anys de manera global, però l’esperança 
de vida de les dones se situa en els 86 anys . Per aquesta raó hi ha 6

més vídues que vidus.


També convé assenyalar que, com es veurà més endavant, el 
percentatge de gent gran que viu sola és molt superior entre les 
dones (el 26,4% de les dones viuen soles, 98 dones) que entre els 
homes (el 10,3%, 29 homes).


La viduïtat afecta especialment les dones que, d’altra banda, no 
poden recolzar-se en la parella en cas de necessitat, contràriament 
al que els passa a la majoria dels homes.


Pel que fa a la solteria només un 4,1% (27 persones) ho són. El 
nombre de persones separades o divorciades és lleugerament 
inferior, ja que 23 persones (el 3,5% del total) es troba en aquesta 
situació.


1.6. Nivell d’estudis


El nivell d’estudis és un indicador bàsic, atès que d’ell se’n deriven, 
a nivell general, altres situacions tant a nivell cultural i social com 
econòmic. Tot i que es poden adquirir coneixements per altres vies 
(a través del treball, l’experiència...), la formació reglada condiciona 
en molts aspectes.


Quin és el seu estat civil?

0,00%

17,50%

35,00%

52,50%

70,00%

Solter / a Casat / da - Parella Vidu / vídua Divorciat / da - Separat / da

 Font: Web d’Estadística Oficial de Catalunya, 2017.6

�15



La gent gran a la Vall alta de la Tordera  Santa Maria de Palautordera

En plantejar el tema i qualificant el màxim nivell obtingut s’han 
obtingut les respostes següents:


Observem d’entrada que hi ha 37 persones analfabetes, que 
representen més del 5% de la gent gran. Unes altres 183 (28%) no 
disposen d’estudis reglats, però saben llegir i escriure, i un 44,2% 
(289 persones) disposen d’estudis primaris.


Ara bé, és important destacar que el 13% de la població estudiada 
disposa d’estudis secundaris o universitaris, amb preponderància 
d’aquests darrers (secundaris: el 4,9% i universitaris: el 8,1%).


� 


Per sexes, les respostes han estat les següents:


	 Homes Dones


No sap llegir ni escriure	 3,6%	  7,2%


Cap, però sap llegir i escriure	 22,4%	 32,2%


Quins estudis té? 

   

No sap llegir ni escriure 5,66% 37

Cap, però sap llegir i escriure 27,98% 183

Primaris (batxiller elemental) 44,19% 289

Formació professional 5,50% 36

Secundaris (batxiller superior) 4,89% 32

Universitaris 8,10% 53

Altres 3,67% 24

Total 654

Quins estudis té? 

0,00%

12,50%

25,00%

37,50%

50,00%
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Primaris (batxillerat elemental)	 46,3%	 42,6%


Formació professional	  6,4%	  4,8%


Secundaris (batxillerat secundari)	  6,0% 	 4,0%


Universitaris	 12,1% 	 5,1%


Altres	  3,2% 	 4,1%


A destacar que les persones que no saben llegir ni escriure són en 
total 37, i que les dones que no saben llegir ni escriure doblen amb 
escreix els homes (homes: 10, dones: 27). Cal tenir present que en 
aquestes generacions es produïa una discriminació en l’accés a 
l’educació de les dones.


D’entrada assenyalar que el nivell d’estudis és elevat i superior a la 
mitjana de Catalunya sobretot pel que fa als estudis universitaris. 
Segons el darrer cens de població i habitatge  el percentatge de 7

gent gran que té estudis universitaris (és a dir, grau universitari més 
llicenciatura i/o doctorat) és del 4,6% del total de gent gran 
censada. La seva distribució per sexes és la següent: el 7% dels 
homes i el 3% de les dones. A Palautordera el percentatge és del 
8,1%, amb una distribució per sexes en la qual els homes doblen 
les dones: el 12,1% dels homes respecte al 5,1% de les dones.


En l’edat de l’adolescència d’aquestes persones, la incorporació al 
mercat de treball era immediata en acabar els estudis bàsics. Per 
això destaca el nivell d’estudis universitaris, atès que l’educació 
estava relacionada amb l’estatus social de la família.


S’ha de tenir present però, que l’estatus social de les famílies de 
Santa Maria de Palautordera en aquells anys no és del tot 
representatiu del nivell d’educació que podien oferir als seus fills, 
malgrat que la majoria de les persones grans actuals no van néixer 
al municipi.


A Etxebarri i a la Seu d’Urgell s’han fet estudis similars als 
d’aquestes pàgines. De fet, i com ja s’ha esmentat, aquests estudis 
han servit de guia per a la configuració del qüestionari utilitzat en el 
nostre estudi. Això implica que també els resultats han estat font de 
comparació entre els tres municipis. 


 Font: Cens de població i habitatge. Institut d’Estadística de Catalunya. Generalitat de 7

Catalunya. 2011.
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En aquest sentit sembla interessant fer una comparativa en 
referència al nivell d’estudis assolits per la gent gran:


Etxebarri Seu d’Urgell Palautordera 
2005 2009 2018 

Nivell analfabetisme	 14,4%	 6,4%	 5,7%


Estudis secundaris 1,5%	  9,1%	  4,9%


Estudis universitaris	 1,9%	 5,6%	 8,1%


Malgrat que els tres estudis s’han fet en períodes temporals 
diferents, no han canviat tant les circumstàncies com per a veure’s 
modificades les dades de manera sensible.


1.7. Situació laboral


Tot i que l’enquesta s’ha fet a persones de més de 64 anys i en 
teoria jubilades, s’ha demanat quina havia estat la seva situació en 
relació al marc laboral.


La jubilació representa un punt d’inflexió en el cicle vital, ja que 
suposa la finalització de l’activitat laboral que en molts casos ha 
ocupat una gran part del temps i es pot viure com una etapa de 
descans o com una manera de canalitzar les energies envers altres 
activitats. 


Actualment, quina és la seva situació?

   

Jubilat (anteriorment havia treballat) 83,49% 546

Jubilat parcial (jubilat, però encara treballa) 1,07% 7

Pensionista (anteriorment no havia treballat) 11,16% 73

Treballa activament, encara no s'ha jubilat 1,38% 9

Tasques domèstiques 4,89% 32

No contesta 0,61% 4

Total 671
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També en aquest cas, ha semblat adient fer una comparativa entre 
homes i dones. Els resultats s’exposen a continuació:

	 	 	 	 	 	 	 Homes	 	 Dones


Jubilat (anteriorment havia treballat)	 96,1% (270)	 74,0% (276)	 


Jubilat parcial	  2,1% (6)	  0,3% (1)	  


Pensionista (anteriorment no havia treballat)	 1,1% (3)	 18,8% (70)	 


Treballa activament, encara no s’ha jubilat	 0,7% (1)	  1,9% (7)	 


Tasques domèstiques	 0,0%	 8,6% (32)


La gran majoria dels enquestats estan jubilats del treball que havien 
realitzat durant la seva vida laboral. Es detecta una diferència de 22 
punts pel que fa a la situació dels homes respecte de les dones. 
Així, més de 9 de cada 10 homes es troben en aquesta situació, 
mentre que entre les dones el percentatge és més reduït, tot i que 
tres quartes parts de les dones també estan jubilades. Per tant, es 
tracta de població inactiva a efectes laborals.


La jubilació parcial i el treball actiu obtenen resultats poc 
significatius respecte del total. Cal considerar que, atès que 
l’enquesta es passava a les persones de 64 anys o més, alguns 
dels enquestats es podien trobar en una situació en què els faltava 
pocs mesos per fer efectiva la jubilació.


Pel que fa a la categoria «Tasques domèstiques», inclosa en el 
qüestionari, es pot referir al tipus de feina desenvolupat al llarg de 
la vida «laboral» de la persona, i en aquest sentit no existeix la 
situació de jubilació tal com s’entén en les persones que han 

Actualment, quina és la seva situació?

0,00%

22,50%

45,00%

67,50%

90,00%
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treballat per compte d’altri o que han cotitzat per desenvolupar un 
treball amb contraprestació econòmica. 


Observem que la suma de percentatges pel que fa a les dones és 
superior a 100 (s’admetia més d’una resposta). Això ens fa plantejar 
la hipòtesi que algunes dones han inclòs dues respostes de les 
contemplades en el qüestionari: la de tasques domèstiques i una 
altra que pot correspondre a una altra situació.


Cal destacar que una quarta part de la gent gran havia 
desenvolupat la seva activitat laboral com a autònom. 


� 

Si observem però el sector productiu on han treballat els 
enquestats, veiem que la suma de la gent que ha treballat en el 
sector agrícola i en el sector serveis suposa una tercera part de la 
població activa, concretament el 31,5%. Tant en un sector com en 
l’altre acostumen a treballar-hi persones en règim d’autònoms. En 
el cas de Santa Maria de Palautordera cal afegir a més el 3,2% de 
la població (21 persones) que han treballat en el sector cultural i 
que possiblement algunes d’aquestes persones hagin estat també 
treballadors en règim d’autònoms. 

En cas de treballar o haver treballat, en quin règim està o estava?

   

Autònom 24,46% 160

Assalariat 77,98% 510

No ho sap 0,76% 5

No contesta 2,75% 18

Altres 9,02% 59

Total 752

En cas de treballar o haver treballat, en quin règim està o 
estava? 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

Autònom Assalariat No ho sap No contesta Altres
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1.8. Sector productiu on ha treballat


Com s’avançava en tractar el règim laboral, el percentatge de 
persones que han treballat en règim d’autònoms pot tenir una 
relació directa amb el sector productiu on han treballat.


El sector on han treballat els enquestats, per sexes, és el següent:


Homes	 Dones


Camp (agrícola)	 7,5% (21)	 6,2% (23)


Indústria	 59,4% (167)	 46,4% (173)	 


Serveis	 24,2% (68)	 25,2% (94)


Cultural	 2,1% (6)	 4,0% (15)	 	 


Altres	 29,9% (84)	 35,9% (134)	 	 


L’ocupació principal ha estat en el sector industrial (52% del total) i 
amb una presència percentual d’homes més elevada que la de les 
dones (59,42% d’homes davant del 46,4% de dones). Si observem 
però els nombres absoluts hi ha una presència superior de dones 
que d’homes. La raó és que hi ha més dones enquestades que 
homes, perquè hi ha més població femenina que masculina dins el 
col·lectiu de la gent gran. 


Els percentatges en el sector serveis són molt igualats, tot i una 
presència superior de dones tant en termes absoluts com 
percentuals (24,2% d’homes; 25,2% de dones).


En cas de treballar o haver treballat, en quin sector productiu ho fa o ho ha fet?

   
Camp (agrícola) 6,73% 44

Indústria 51,99% 340

Serveis 24,77% 162

Cultural 3,21% 21

Altres 33,33% 218

Total 785
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El tercer sector en importància és l’agricultura. És el sector al qual 
es dedicava el doble de població respecte al sector de la de 
cultura. Al sector agrícola s’hi ha dedicat pràcticament el mateix 
nombre d’homes que de dones; la qual cosa ens fa considerar que 
es tracta d’explotacions familiars i que és el nucli familiar qui s’hi 
dedica.


El sector cultural que, en l’estudi, se li ha donat consideració 
pròpia, ha ocupat un 3,2% del total de població estudiada quan era 
activa laboralment, amb un percentatge més elevat de dones (4,0% 
- 15 persones) que d’homes (2,1% - 6 persones).


1.9. Categoria laboral


Passem a veure quin tipus de treball van realitzar durant la seva 
vida laboral activa. 


En cas de treballar o haver treballat, en quin sector productiu ho 
fa o ho ha fet?

0,00%

15,00%

30,00%

45,00%

60,00%

Camp (agrícola) Indústria Serveis Cultural Altres

En cas de treballar o haver treballat, quin tipus de treball realitza o realitzava?

  

Treballador no qualificat (peó, auxiliar, oficial de 3ª) 28,90% 189

Treballador qualificat (oficial 1ª, oficial 2ª) 28,59% 187

Comandament intermig (encarregat, cap d'equip) 14,22% 93

Personal tècnic (diplomat, llicenciat, professional lliberal) 9,33% 61

Personal directiu 8,87% 58

Mestressa de casa 8,26% 54

No ha treballat mai 1,38% 9

No contesta 0,46% 3

Total 654
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La distribució per sexes ens indica el següent:


Homes Dones


Treballador no qualificat	 12,5% (35)	 41,3 (154)	 

Treballador qualificat	 35,2% (99)	 23,6% (88)

Comandament intermedi	 23,8% (67)	  7,0% (26)

Personal tècnic	 12,5% (35)	  7,0% (26)

Personal directiu	 15,7% (44)	  3,8% (14)

Mestresses de casa 	  0,4% (1)	 14,2% (53)

No ha treballat mai	 0,0% (0)	   2,4%  (9)


La categoria més representada és la de treballador no qualificat, 
que inclou el 28,9% dels enquestats (12,5% dels homes i 41,3% de 
les dones), amb una diferència significativa entre homes i dones de 
gairebé 30 punts entre ambdós sexes. En números absoluts la 
diferència és encara més significativa, ja que són 35 els homes que 
desenvolupaven un treball no qualificat, mentre que, entre les 
dones, el nombre és de 154.


La segona categoria és la representada pels treballadors qualificats 
(28,6%), a molt poca distància de la categoria anterior (no 
qualificat: 189, qualificat: 187). En aquest cas, la diferència de 
percentatges entre homes i dones, tot i que disminueix respecte de 
la categoria anterior, continua sent significativa ja que se situa en 
més d’11 punts percentuals (35,2% dels homes i 23,6% de les 
dones).


En cas de treballar o haver treballat, quin tipus de treball realitza 
o realitzava?

0,00%

7,50%

15,00%

22,50%

30,00%
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Un dels aspectes més significatius a assenyalar és el percentatge 
de persones que en la seva vida laboral han exercit un 
comandament damunt d’altres, ja sigui en forma de comandament 
intermedi (encarregat, cap d’equip...) ja sigui com a personal 
directiu. 


Com a comandaments intermedis hi ha un 14,2% del total dels 
enquestats, i en aquest cas les diferències entre homes i dones 
continuen sent significatives. Mentre que prop del 24% dels homes 
han exercit aquesta categoria, en el cas de les dones el 
percentatge se situa en el 7%.


Pel que fa a la categoria de personal directiu, hi ha prop del 9% del 
total, i les diferències entre homes i dones també són significatives 
(homes: 15,7% i dones: 3,8%). De fet, 44 homes han exercit un 
càrrec directiu, i les dones que ho han fet han estat 14.


L’accés a l’educació estava més restringit a les dones que als 
homes, sobretot pel que fa a nivells d’estudis superiors. Recordem 
que estem tractant d’una població que el seu pas per l’escola es va 
produir a les dècades dels anys 1940 - 1960 durant les quals els 
estereotips i la funció en la societat dels homes i de les dones 
estava molt marcada i no era habitual que en una mateixa família es 
donessin les mateixes oportunitats als fills que a les filles, tant pel 
que fa a l’educació com a la llibertat de moviment i accés a 
influències culturals d’altres indrets. Unitat completa, i això és de 
destacar, que el 3,8 % del total de dones hagin exercit funció 
directiva en la seva vida laboral.


Els homes directius superen en pràcticament tres punts els homes 
treballadors no qualificats. En el cas de les dones les diferències 
són a la inversa i en una proporció molt més elevada. Només el 
3,8% de les dones (14) han ocupat càrrecs directius, mentre que el 
41,3% de les dones (154) han desenvolupat un treball no qualificat.


Cal observar una altra categoria: es tracta del personal tècnic que 
engloba professionals liberals, diplomats, llicenciats... També en 
aquest cas, les diferències percentuals existeixen, però en menys 
proporció que en altres categories. Les dones que han exercit com 
a personal tècnic són una mica menys de la meitat dels homes. En 
qualsevol cas, tant pel que fa als homes com a les dones, podria 
explicar, en part, el nombre de persones que exercien la seva tasca 
com a autònoms.
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2. CARACTERÍSTIQUES SOCIOFAMILIARS


En aquest apartat s’analitzen les característiques de la convivència 
quotidiana, pel que fa al manteniment de contacte tant amb amics 
com a familiars.


2.1. La gent gran que viu sola 

En primer lloc, vegem la població que no viu acompanyada.


� 

Pràcticament una cinquena part de la població viu sola, però són 
més les dones que viuen soles que els homes, de fet, més del 
doble de dones que d’homes són les que viuen soles.

Homes que viuen sols	 	 29	 	 10,3%	


Dones que viuen soles	 	 98	 	 26,4%	


Ja hem vist anteriorment que el nombre de dones vídues supera el 
nombre d’homes vidus, i aquesta és una de les raons que explica 
perquè hi ha més dones que viuen soles.


Viu sol?

   

Sí 19,48% 127

No 80,52% 525

Total 652

Viu sol? 

0,00%

22,50%

45,00%

67,50%

90,00%

Sí No
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Observem si a mesura que avança l’edat, es modifica la situació:


A Santa Maria de Palautordera viuen sols/es 

Franges edat Homes Dones   

65 a 74 anys	 15	 10,3%	 25	 14,0%	 


75 a 84 anys	 	 5	 5,3%	 	 49	 38,0%


85 anys i més	 	 9	 22,5%	 23	 38,0%


S’observa que la franja d’edat compresa entre els 65 i els 74 anys, 
la diferència entre els homes i les dones que viuen sols és de 4 
punts percentuals: un 10,3% dels homes viuen sols, mentre que 
aquesta situació es dona en un 14% de les dones.


En la franja d’edat següent de la nostra classificació, es produeix 
un canvi molt substancial pel que fa a les dones que viuen soles, ja 
que augmenta en 24 punts. Així es passa del 14% de dones que 
viuen soles entre els 65 i els 74 anys, a un 38% de dones que viuen 
soles en les edats compreses entre els 75 i els 84 anys. Aquest 
increment no es produeix entre els homes que, en el mateix 
període, disminueix en 5 punts percentuals, fque passa del 10,3% 
entre els 65 i els 74 anys a un 5,3% en la franja següent (75 – 84 
anys). Cal recordar que l’esperança de vida dels homes se situa, en 
termes generals, en els 80,4 anys. L’increment, per tant, de dones 
que viuen soles es pot considerar que és motivat per raons de 
viudetat.


Pel que fa a les persones més grans de 85 anys, observem que el 
percentatge entre els dones és exactament el mateix que en la 
franja d’edat anterior, però augmenta entre els homes, de manera 
que prop d’una quarta part dels homes més grans de 85 anys viuen 
sols.


Hem de tenir present però que, tot i l’espectacularitat dels 
percentatges, les xifres concretes de persones són reduïdes, en 
funció del nombre total de població. Ara bé, el fet que hi hagi 32 
persones més grans de 85 anys que visquin soles, és una dada a 
tenir en compte. Aquestes dades poden servir, a més, per detectar 
tendències de cara al futur.


Els percentatges assenyalats no són gaire diferents dels que es 
donen al conjunt de l’Estat, com es pot veure a continuació:
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Formes de convivència a l’Estat espanyol :
8

Viuen sols % 

Franges edat Homes Dones 

65 a 74 anys		 	 	 12,4%		 	 20,4%


75 a 84 anys		 	 	 14,8%		 	 35,1%


85 anys i més	 	 	 21,1%		 	 40,9%


2.2. Amb qui conviuen


Passem a veure amb qui comparteixen habitatge aquelles persones 
que no viuen soles. 


Cal aclarir que, en aquest cas, com en d’altres de l’estudi, els 
percentatges no sumen 100 atès que es poden donar diferents 
situacions alhora i per tant, les respostes no són excloents.


Qui viu amb vostè?

   

Amb el conjuge / parella 86,23% 451

Amb fill/s 24,28% 127

Amb nét/s 6,12% 32

Amb altres familiars 4,97% 26

Amb el cuidador 0,76% 4

Amb altres persones 1,15% 6

Rotant entre diferents llars 0,19% 1

Total 647

 Font: Antonio Abellán García, Alba Ayala García, Rogelio Pujol Rodríguez. «El estado de la 8

población mayor en España» 2018. CSIC.
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La forma de convivència més habitual és la parella, amb una 
diferència percentual de 5 punts entre homes i dones. Els homes 
que viuen en parella són més que les dones. Ja hem vist 
anteriorment que hi ha més vídues que vidus. 


La segona forma de convivència, sense que sigui excloent de la 
parella, la representen les persones que viuen amb els fills/es, que 
representen gairebé una quarta part de la gent gran enquestada.


Les 4 persones que viuen amb un cuidador/a són dones.  

Tot plegat assenyala una gran preponderància de la família com a 
element de convivència diària. Llevat dels 4 casos esmentats de 
dones que viuen amb cuidador/a, la resta de casos ho fan amb 
familiars. Sense comptar, òbviament, les persones que han 
manifestat viure soles.


2.3. Familiars en el municipi  

Més de les tres quartes parts de les persones entrevistades tenen 
familiars en el municipi, i aquest percentatge és igual en els homes 
que en les dones. 

Qui viu amb vostè?

0,00%

22,50%

45,00%

67,50%

90,00%

Té familiars al municipi?

   

Sí 76,51% 495

No 23,49% 152

Total 647
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El fet que la gran majoria de gent gran tingui familiars en el mateix 
municipi i que aquests familiars ho siguin de la parella, identifica la 
família com un nucli principal sobre el qual es basen les relacions 
de suport.


Si ens fixem en les persones que tenen contacte diari amb el fills i 
els que el tenen com a mínim 1 o 2 dies a la setmana, veurem que 
aquestes persones representen el 87,3% de les enquestades. La 
relació amb els fills és molt fluïda. Tot i que 8 persones (1,2%) han 
manifestat no tenir mai o gairebé mai relacions amb els fills.


Amb els néts les relacions no són tan constants, però sí que es 
detecta molta relació. Hem de tenir present que no tot el col·lectiu 
pertanyent a la gent gran té néts. De fet, en la taula anterior 
observem que hi ha 96 persones (14,8%) inclosa en la categoria 
«no pertoca», per la inexistència de néts. I si observem, com en el 
cas anterior, les persones que tenen néts i no hi mantenen relació 
mai o gairebé mai, veurem que representen el 2,8% del total, el que 
significa un total de 18 persones.


Pel que fa al manteniment de relacions entre germans, veiem que el 
36,8% mantenen contacte 1 o 2 vegades per setmana o 1 o 2 
vegades per mes. Si a aquestes dades hi afegim el 18,7% que 
manifesta mantenir contacte cada dia o gairebé cada dia amb el 
germà o germans, el percentatge arriba fins al 55,5%. Malgrat que 

Té familiars al municipi?

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

Sí No

Amb quina freqüència hi manté contacte?

  No pertoca
Cada dia 

 o gairebé
1 o 2 dies 

a la setmana
1 o 2 vegades 

 al mes
Gairabé mai 

 o mai
No ho 

sap No contesta
Tot
al

Pares 91,96% 595 1,55% 10 2,16% 14 1,24% 8 0,77% 5 0,15% 1 2,16% 14 647

Fill/s 7,42% 48 66,77% 432 20,56% 133 3,40% 22 1,24% 8 0,00% 0 0,62% 4 647

Nét/s 14,84% 96 44,98% 291 25,35% 164 10,36% 67 2,78% 18 0,00% 0 1,70% 11 647

Germà/ns 21,64% 140 18,70% 121 18,24% 118 23,65% 153 14,99% 97 0,62% 4 2,16% 14 647

Cosí/ns 21,79% 141 3,86% 25 7,88% 51 24,11% 156 38,64% 250 0,77% 5 2,94% 19 647

Altres 9
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el 15% dels enquestats (97 persones) han manifestat no tenir 
contacte mai o gairebé mai amb el seu germà o germans.


Com s’assenyalava abans, la família esdevé un nucli principal de 
suport.


� 


2.4. Lloc de trobada amb els amics i amigues


Al marge però de les relacions familiars, les relacions també 
s’estableixen amb amics. En aquest sentit, es va preguntar als 
enquestats on acostumaven a trobar-se amb les amistats. 


Amb quina freqüència hi manté contacte?

0,00%

25,00%

50,00%

75,00%

100,00%

Pares Fill/s Nét/s Germà/ns Cosí/ns

No pertoca

Cada dia
 o gairebé

1 o 2 dies
a la setmana
1 o 2 vegades

 al mes
Gairabé mai

 o mai
No ho sap

No contesta

On acostuma a trobar-se amb els amics / amigues?

   

A casa seva (de la persona enquestada) 36,17% 234

A casa dels amics 28,44% 184

Al casal / associació 21,33% 138

Al carrer, passejant, al cafè 39,72% 257

Fent esport / altres activitats 8,19% 53

No ho sap 0,62% 4

No contesta 2,32% 15

Altres 29,06% 188
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Homes	 Dones


A casa seva	 34,9%	 37,1%


A casa dels amics	 29,5%	 27,6%


Al casal	 21,9%	 20,9%


Al carrer, al cafè...	 38,5%	 40,6%


Fent esport... 	  8,6%	  7,9%


No ho sap	   0,7%	  0,5%


No contesta	  2,2%	  2,4%


Altres 	 24,1%	 32,8%

Nota: Els percentatges no sumen 100 perquè s’acceptaven diverses respostes.


Destaca el fet que la majoria es troben pel carrer (39%). Les 
diferències entre els homes i les dones en aquesta resposta és de 2 
punts, ja que els homes ho han manifestat en un 38,5% i les dones, 
en un 40,6%.


De fet, en cap de les opcions de resposta es dona una diferència 
de més de 3 punts entre els homes i les dones. És de destacar que 
més del 20%, tant dels homes com de les dones, es troben al 
casal.


La casa, ja sigui la pròpia o la de les amistats, constitueix el 
principal lloc de trobada tant per als homes (64,4%), com per a les 
dones (64,7%). 


En comparació amb els resultats obtinguts a Sant Esteve de 
Palautordera, es destaquen dues diferències significatives 
estadísticament. En primer lloc, el percentatge de gent gran que ha 

On acostuma a trobar-se amb els amics / amigues?
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manifestat trobar-se amb els amics i amigues tot fent esport és del 
22,5% mentre que a Santa Maria de Palautordera aquest 
percentatge baixa fins al 8,2%.


Quant a la categoria «Altres» hi ha el 8,5% de la gent gran de Sant 
Esteve de Palautordera, mentre que a Santa Maria de Palautordera, 
el 29,1%.


2.5. Grau de satisfacció amb les persones amb qui conviu


Al marge de les relacions que es puguin establir amb els amics i 
amigues, és important conèixer en quina mesura la gent gran està 
satisfeta amb les persones amb qui conviu de manera quotidiana i 
més estreta.


� 

El grau de satisfacció amb les persones amb qui conviuen és molt 
elevat. De fet, només 4 persones (0,62%) es posiciona de manera 
diferent i manifesten no estar satisfets.


Al llarg d'aquest últim any, està satisfet/a amb les persones amb qui 
conviu i/o l'assisteixen (familiar, amic, cuidadors ..)?

   

Sí 96,91% 627

No 0,62% 4

No ho sap 0,31% 2

No contesta 2,16% 14

Total 647

Al llarg d'aquest últim any, està satisfet/a amb les persones amb 
qui conviu i/o l'assisteixen (familiar, amic, cuidadors ..)? 
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Hi ha però dues qüestions a tenir en compte: 2 persones s’han 
posicionat en la categoria «No ho sap» i 14 persones més (2,16%) 
han optat per «No contesta». 


En aquest sentit, cal considerar que encara que l’enquesta l’hagi 
respost la persona interessada, ho ha fet davant d’una altra 
persona, majoritàriament familiar, i això pot haver condicionat la 
resposta.


En qualsevol cas, el percentatge és poc significatiu en relació al 
conjunt.


2.6. Ajuda els fills i/o altres familiars


A la qüestió de si ajuda els fills i/o altres familiars, i de quina manera 
ho fan, les respostes han estat molt variades, tant pel que fa a les 
accions com a la temporalitat d’aquestes.


�  

Ajuda els fills/es i/o altres familiars?

  No
Cada dia 
 o gairebé

Almenys 1 
vegada 

 x setmana
Un o dos cops 

 al mes No ho sap
No 

contesta
Tota

l

Cura del/s nét/s o fill/s 
d'altres familiars 
(portar-los, recollir-los de 
l'escola) 54,28% 349 25,82% 166 10,58% 68 8,40% 54 0,00% 0 0,93% 6 643

Preparació d'àpats 59,72% 384 21,62% 139 11,51% 74 6,07% 39 0,00% 0 1,09% 7 643

Feines de la llar 84,14% 541 8,86% 57 2,64% 17 3,11% 20 0,16% 1 1,09% 7 643

Comprar o fer encàrrecs 75,89% 488 8,24% 53 6,22% 40 8,71% 56 0,00% 0 0,93% 6 643

Ajuda econòmica 76,36% 491 4,35% 28 1,56% 10 15,71% 101 0,31% 2 1,71% 11 643

Altres 6

Ajuda els fills/es i/o altres familiars?

0,00%

22,50%

45,00%

67,50%

90,00% No

Cada dia
 o gairebé
Almenys 1 vegada

 x setmana
Un o dos cops

 al mes
No ho sap

No contesta
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Per poder obtenir una radiografia més concreta, s’han agrupat les 
dues bateries de respostes més significatives: aquells recolzaments 
que es fan diàriament i aquells recolzaments que no es fan mai. 


S’exposa el total obtingut i una comparativa entre homes i dones.


Accions que es porten a terme de manera diària


	 	 	 	 	 	 	 	 Homes Dones


Cura dels néts (portar-los, recollir-los de l’escola)	 25,3%	 26,3%


Preparació d’àpats	 14,1%	 27,3%


Feines de la llar	 5,8%	 11,2%


Comprar o fer encàrrecs	 8,7%	 7,9%


Ajuda econòmica	 4,0%	 4,6%


Accions que no es porten a terme


Homes Dones 

Cura dels néts (portar-los, recollir-los de l’escola)	 53,4%		 54,9%


Preparació d’àpats	 	 	 	 	 	 71,2%		 51,1%


Feines de la llar	 	 	 	 	 	 88,1%		 81,1%


Comprar o fer encàrrecs	 	 	 	 	 74,0%		 77,3%


Ajuda econòmica	 	 	 	 	 	 76,2%		 76,5%


Tot sembla indicar que la cura dels néts és una tasca comuna, 
almenys pel que fa a portar-los i recollir-los de l’escola, atès que ho 
fan en la mateixa proporció tant els homes com les dones. Aquests 
percentatges coincideixen tant pel que fa a la realització diària de 
l’activitat, com a la no realització mai d’aquesta.


La preparació d’àpats que, per la similitud de percentatges, 
possiblement es refereixi a preparar menjar per als néts, esdevé 
una tasca realitzada de manera diària per més dones (27,3%) que 
per homes (14,1%).


Una altra activitat on es troben diferències estadístiques és en les 
feines de la llar (recordem que estem parlant d’activitats que es fan 
envers altres familiars): manifesten fer-ho el 5,8% dels homes i el 
11,2% de les dones.
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La resta d’accions que es realitzen de manera diària no mostra 
diferències substancials entre les realitzades pels homes de les 
realitzades per les dones.


Pel que fa a les accions que no es porten a terme i per ordre 
d’importància pel que fa al nombre de respostes, s’assenyala, en 
primer lloc, la realització de feines de la llar (81,1% de les dones i 
88,1% dels homes). L’ajuda econòmica als fills no cal que la duguin 
a terme la gran majoria dels enquestats; així ho han manifestat el 
76% tant dels homes com de les dones. 


2.7. Freqüència de realització d’activitats


Pel que fa a la freqüència de realització d’activitats, en aquest cas 
pel fa a les activitats dutes a terme de manera directa o sigui a la 
llar pròpia, s’han obtingut respostes molt variades, i com en el cas 
anterior, per disposar d’una visió més concreta, s’ha elaborat una 
taula comparativa entre les respostes dels homes i les de les 
dones.


  No pertoca
Cada dia 
 o gairebé

1 o 2 dies 
a la setmana

1 o 2 vegades 
 al mes

Gairabé mai 
 o mai

No ho 
sap

No 
contesta

Tota
l

Netejar de 
la casa 43,55% 280 17,73% 114 2,64% 17 8,55% 55 26,75% 172 0,31% 2 0,47% 3 643

Rentar la 
roba 17,57% 113 39,19% 252 2,02% 13 3,89% 25 36,08% 232 0,78% 5 0,47% 3 643

Planxar 8,09% 52 32,19% 207 4,82% 31 7,31% 47 45,72% 294 0,93% 6 0,93% 6 643

Cuinar 55,68% 358 8,86% 57 0,62% 4 6,84% 44 27,06% 174 0,62% 4 0,31% 2 643

Fer petites 
reparacions 
de la casa 4,51% 29 4,35% 28 17,26% 111 15,24% 98 56,45% 363 1,09% 7 1,09% 7 643

Compras 24,11% 155 53,97% 347 2,49% 16 3,89% 25 14,93% 96 0,16% 1 0,47% 3 643

Fer 
gestions 6,53% 42 12,44% 80 28,30% 182 18,66% 120 32,19% 207 0,78% 5 1,09% 7 643

Cuidar 
membres 
de la 
família 25,97% 167 7,93% 51 5,13% 33 7,47% 48 51,01% 328 0,78% 5 1,71% 11 643

Trucar per 
telèfon a 
familiars i/
o amics 24,11% 155 36,55% 235 14,93% 96 16,49% 106 6,84% 44 0,16% 1 0,93% 6 643
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�

Així s’han agrupat les categories «Cada dia o gairebé» 
conjuntament amb «1 o 2 cops per setmana», contraposades amb 
la suma de les categories «Amb poca freqüència» i «Mai». 


El resultat obtingut és el següent : 

«cada dia + 1o2 cops per setmana» «amb poca freqüència + mai»


Homes Dones Homes Dones


Neteja de la casa             	 40,8%	 76,8%	 54,5%	 20,8%

Rentar la roba	 21,7%	 83,4%	 74,3%	 13,9%

Planxar	 8,7%	 64,2%	 85,9%	 28,2%

Cuinar	 36,9%	 85,5%	 61,0%	 13,4%

Petites reparacions 	 15,9% 	 3,5%	 49,4%	 88,5%

Compres	 73,6%	 82,5%	 21,6%	 16,6%

Fer gestions	 20,9%	 17,5%	 41,1%	 58,1%

Cuidar familiars	 32,1%	 35,3%	 59,6%	 57,7%

Trucar per telèfon	 52,4%	 66,9%	 30,3%	 18,0%


El manteniment de la llar és una tasca que porten a terme de 
manera majoritària les dones. Així, només a l’hora de fer petites 
reparacions a la llar o la realització de gestions són accions dutes a 
terme amb més preponderància  per homes que per dones.

Les accions de cuidar membres de la família, trucar a familiars i 
amics per telèfon i comprar són dutes a terme pels dos membres, 
tot i que les dones ho assumeixen en un percentatge més elevat, 
però amb una diferència de 10 punts percentuals o menys.


De les següents activitats que anomenarem, amb 
quina freqüència les ha fet en l'últim any?
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La resta d’accions descrites (neteja de la casa, rentar la roba, 
planxar i cuinar) són tasques que assumeixen les dones i en 
percentatges molt elevats respecte de l’assumpció d’aquestes 
accions per part dels homes.  


2.8. Tipus d’activitat i periodicitat

Al marge de les activitats desenvolupades per facilitar la vida 
quotidiana en la llar, s’ha preguntat a les persones enquestades 
quins tipus d’activitats desenvolupen i amb quina freqüència les 
porten a terme.

Tipus d’activitats que porta a terme i periodicitat. 

Quadre comparatiu homes i dones sumant les categories: cada dia o 
gairebé + 1 o 2 cops per setmana.


Homes Dones 

Activitats físiques o esportives	 72,6%	 64,2%


Activitats sedentàries	 98,1%	 97,0%


Activitats d’oci...	 64,6%	 64,4%


Activitats culturals	   2,9%	   5,7%


Activitats socials	 31,8%	 24,9%


Fer turisme	   0,8%	   0,0%


Actes religiosos	   8,0%	 13,1%


Voluntariat	   4,0%	   4,6%


Ús de noves tecnologies	 40,4%	 26,5%


Activitats educatives	   6,4%	 13,1%


S’observa un paral·lelisme entre les activitats desenvolupades pels 
homes i per les dones. Així, activitats físiques o esportives 
(bàsicament sortir a caminar), sedentàries (com veure la televisió), 
activitats d’oci, culturals, fer turisme, fer voluntariat i realitzar o 
assistir a activitats educatives, són accions que porten a terme en 
percentatges semblants els homes i les  dones.


En altres activitats sí que hi ha diferència de dedicació de temps en 
funció del gènere. Així, les activitats socials, que en el qüestionari 
es consideraven, com a exemples, les següents: anar al casal, 

�37



La gent gran a la Vall alta de la Tordera  Santa Maria de Palautordera

sortir a dinar o sopar, trobar-se amb amics, anar al bar, etc., són 
realitzades més per part dels homes que per part de les dones amb 
una diferència percentuals de 7 punts. La mateixa diferència i en el 
mateix sentit es troba en l’ús de noves tecnologies. La diferència en 
aquest aspecte és de 14 punts percentuals.  L’única qüestió en la 
que hi ha més afinitat entre dones i homes, és en l’assistència a 
actes religiosos que, com a mínim un o dos cops a la setmana, ho 
fan el 8% dels homes i el 13% de les dones.


Les dades proporcionades per la taula anterior ens empenyen a fer 
algunes observacions. En primer lloc, tot sembla indicar que la 
majoria d’activitats que realitzen en percentatges semblants, són 
activitats que les porten a terme en parella.


D’altra banda, ja s’ha vist anteriorment que les tasques 
domèstiques recauen principalment en la dona; no és d’estranyar 
doncs que els homes disposin de més temps per a la realització 
d’activitats socials.


Recordem que s’estan tractant aquelles activitats que es porten a 
terme de manera diària o 1 o 2 cops per setmana. Aquesta 
freqüència en la realització d’activitats és il·lustrativa de 
determinades maneres d’enfocar la vida, però també és cert que hi 
ha activitats que no es poden plantejar realitzar-les diàriament o 
setmanal. Per això, s’analitza també en la variable gènere, les 
activitats que es porten a terme amb poca freqüència.

Quadre comparatiu homes i dones: amb poca freqüència. 


Homes Dones 

Activitats físiques o esportives	   9,0%	 10,4%


Activitats sedentàries	   0,7%	   1,9%


Activitats d’oci...	   6,9%	   6,6%


Activitats culturals	 28,5%	 26,2%


Activitats socials	 19,3%	 20,5%


Fer turisme	  49,8%	 39,9%


Actes religiosos	 17,3%	 16,4%


Voluntariat	 11,2%	   6,6%


Ús de noves tecnologies	 8,7%	   5,2%


Activitats educatives	 4,3%	   3,8%
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Observem d’entrada que «Fer turisme» és una activitat que amb 
poca freqüència realitzen gairebé la meitat de la gent gran, amb una 
diferència entre homes i dones de 10 punts percentuals. De fet, i 
per clarificar més aquesta qüestió, cal fer esment que el 52,7% de 
dones ha manifestat no realitzar mai aquesta activitat. Els homes 
ho han manifestat en menys mesura però amb un significatiu 
41,5%. 


D’altra banda, la variació de la freqüència comporta que es vagin 
equilibrant els percentatges de dedicació entre els homes i les 
dones. Així, a les activitats socials s’hi dedica "Amb poca 
freqüència» al voltant d’un 20% tant d’homes com de dones. 


El mateix succeeix amb les activitats culturals: "Amb poca 
freqüència» s’hi dediquen el 28,5% d’homes i el 26,2% de les 
dones.


Si tenim present el que s’ha observat anteriorment en relació a la 
realització de les tasques domèstiques que corresponen 
majoritàriament a les dones, podem deduir que la menor dedicació 
de les dones a les tasques de voluntariat no és una qüestió de 
desinterès, sinó de manca de temps.
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3. RECURSOS ECONÒMICS


Els recursos econòmics de la gent gran s’analitzen des de les 
variables següents: font d’on provenen, quantitat, suport econòmic 
familiar (ofert o rebut), capacitat d’estalvi i despesa mèdica.


3.1. La font d’ingressos de la gent gran 

Observem que la font d’ingressos que més persones grans reben 
és la pensió de jubilació, que percep pràcticament el 80% de la 
gent gran.


� 


Els seus ingressos d'on provenen?

   

Pensió de jubilació 77,92% 501

Pensió de viduïtat 18,35% 118

Altra pensió 2,49% 16

Ajudes familiars 0,16% 1

Ajudes socials 1,56% 10

Salari 0,93% 6

Altres ingressos particulars 7,00% 45

No té ingressos propis 8,71% 56

No contesta 0,78% 5

Altres 8,09% 52

Els seus ingressos d'on provenen?

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%
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En segon lloc (18,3%) hi ha la gent gran que rep les pensions de 
viduïtat. S’ha vist anteriorment que hi ha 149 persones vídues, de 
les quals 124 són dones, entre les persones enquestades; cal 
considerar però que no totes les persones vídues cobren pensió 
per aquesta situació.


La tercera posició pel que fa al nombre de respostes obtingudes 
correspon a la categoria «No té ingressos propis». Situació en la 
qual es troba el 8,7% de la població enquestada, concretament 59 
persones.


Un 7% de la gent gran manifesta disposar «D’altres ingressos 
particulars» que poden provenir de diferents llocs: fons de pensions 
privades, habitatges que tinguin arrendats, etc. 


La taula ens indica que hi ha 16 persones (2,5%) que reben altres 
tipus de pensions. També es constata que hi ha 6 persones (0,9%) 
que la seva font d’ingressos és el salari atès que encara estan en 
vida laboral activa.


Els ingressos dels homes 

Els seus ingressos d'on provenen?

   

Pensió de jubilació 97,47% 270

Pensió de viduïtat 2,17% 6

Altra pensió 1,44% 4

Ajudes familiars 0,00% 0

Ajudes socials 1,08% 3

Salari 0,36% 1

Altres ingressos particulars 8,30% 23

No té ingressos propis 0,00% 0

No contesta 0,36% 1

Altres 7,58% 21
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Els ingressos de les dones 

Els homes diuen amb més freqüència que tenen una pensió de 
jubilació en comparació amb les dones (el 97,4% dels homes 
davant del 63,1% de les dones), mentre que són les dones les que 
reben percentualment més pensions de viduïtat (un 30,6% de 
dones respecte a un 2,2% d’homes).


Pel que fa a altres ingressos particulars, els homes els reben en 
més mesura que les dones, però amb poca diferència percentual  
(8,3% en el cas dels homes i 6,1% en el de les dones).


Cal tenir en compte que les 59 persones que manifesten no 
disposar d’ingressos propis són dones. És realment significatiu 
l’elevat percentatge de dones que depenen dels ingressos dels 
familiars, bàsicament de la parella. Aquesta esdevé una qüestió 
clau a l’hora de dissenyar polítiques públiques de suport, així com 
també per al desenvolupament d’organitzacions socials i grups 
d’ajuda mútua. 


3.2. Valor econòmic dels ingressos


Tan important com la font d’ingressos, és el nivell dels ingressos 
que rep la gent gran del municipi. En primer lloc, cal assenyalar que 
aquesta és una qüestió que molta gent té reticència a respondre, 

Els seus ingressos d'on provenen?

   

Pensió de jubilació 63,11% 231

Pensió de viduïtat 30,60% 112

Altra pensió 3,28% 12

Ajudes familiars 0,27% 1

Ajudes socials 1,91% 7

Salari 1,37% 5

Altres ingressos particulars 6,01% 22

No té ingressos propis 15,30% 59

No contesta 1,09% 4

Altres 8,47% 31
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però en el nostre cas,  aquestes reticències només les ha 
manifestat el 3,6%, és a dir 23 persones. Cal afegir-hi les 7 
persones que, a criteri de l’enquestador, no han volgut respondre, i 
les 3 que han respost que no ho saben. D’aquesta manera, el 
percentatge total de persones (33)  que no han indicat el seu nivell 
d’ingressos és del 5,16% del total de persones enquestades.


� 


La taula ens indica que el grup més important pel que fa al nombre 
de persones correspon a la població que manifesta percebre uns 
ingressos d’entre 665 euros i 1.000 euros/mes. En aquesta 
categoria hi ha 173 persones (26,9%).


En segon lloc es troba el grup de la gent que manifesten cobrar 
més de 1.328 euros/mes. En total 142 persones (22,1%) es troben 
en aquesta situació.


Del següent grup d'ingressos mensuals individuals, indiqui en quin es troba

   
Cap ingrés propi 9,18% 59

Menys de 664 €/mes 21,31% 137

Entre 665€ i 1.000 €/mes 26,91% 173

Entre 1.001 € i 1.328 €/mes 15,40% 99

Més de 1.328€/mes 22,08% 142

No ho sap 0,47% 3

No contesta 3,58% 23

No vol dir-ho 1,09% 7

Total 643

Del següent grup d'ingressos mensuals individuals, indiqui en 
quin es troba
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A continuació i amb poca diferència percentual, trobem el conjunt 
de persones (137) que manifesten percebre menys de 665 euros/
mes. Això suposa el 21,3% del total de la gent gran enquestada.


Les persones que ingressen entre 1.001 i 1.328 euros/mes són 99, 
la qual cosa suposa el 15,4%.


Cal esmentar que l’import mitjà de les pensions a l’Estat se situa 
l’any 2018 en 1.041,9 euros/mes .
9

Passem a veure si hi ha diferències substancials entre homes i 
dones en aquest aspecte.


Ingressos dels homes Ingressos de les dones


Cap ingrés propi  	 0,0%	 0	 16,1% 	 59


Menys de 664 €/mes 	 7,6% 	 21	 31,7% 	 116


Entre 665 € i 1000 €/mes	 24,2%	 67	 29,0%	 106


Entre 1.001 € i 1.328 €/mes	 23,8%	 66	   9,0%	 33


Més de 1.328 €/mes	 40,1%	 111	   8,5%	 31


No ho sap	   0,0%	 0	   0,8%	 3


No contesta	   4,3%	 12	   4,9%	 18


En primer lloc, cal assenyalar que es manifesten diferències 
substancials entre els ingressos dels homes i els ingressos de les 
dones, sobretot en els nivells més alts i més baixos, i sempre a 
favor dels homes. D’aquesta manera, no hi ha cap home que hagi 
manifestat no percebre cap ingrés propi i en canvi hi a 59 dones 
(16,1%) que es troba en aquesta situació. 


Pel que fa a les persones que perceben uns ingressos de menys de 
664 euros/mes, la diferència percentual entre homes i dones és 
molt elevada. Així hi ha 21 homes (7,6% del total d’homes que han 
respost l’enquesta) que perceben aquests ingressos, mentre que 
les dones en aquesta situació són 116 (31,7% de les dones que 
han respost l’enquesta).


 Font: Antonio Abellán García, Alba Ayala García, Rogelio Pujol Rodríguez. «El estado de la 9

población mayor en España» 2018. CSIC.

�44



La gent gran a la Vall alta de la Tordera  Santa Maria de Palautordera

En la franja següent, compresa entre els 665euros/mes i els 1000 
euros/mes, les diferències percentuals es troben més igualades 
entre els homes 24,2% (67) i les dones 29% (106).


Com s’assenyalava anteriorment, a mesura que augmenten els 
ingressos, augmenten les diferències entre el que perceben els 
homes i les dones. Així en la franja compresa entre 1.001 i 1.328 
euros/mes, el percentatge d’homes és del 23,8 (en concret 66 
homes), mentre que el percentatge de dones és del 9% (33 dones).


Més important és encara la diferència entre sexes pel que fa als 
ingressos de quanties més elevades: que ingressin més de 1.328 
euros/mes només hi ha un 8,5% de dones (31), mentre que el 
percentatge d’homes és del 40,1% (111).


El fet que la gran majoria de la gent gran visqui en parella fa que 
s’equilibrin els desajustaments esmentats pel que fa als ingressos a 
la llar.


3.3. Ha ajudat econòmicament algun membre de la seva família 

Una qüestió per valorar la situació econòmica d’una agrupació 
familiar és el suport econòmic que es produeix entre els membres 
de la mateixa. Aquesta tema s’ha plantejat a la gent gran de Santa 
Maria de Palautordera.


En l'últim any, ha ajudat o ajuda econòmicament algun membre de la 
seva família?

   

Sí 18,66% 120

Alguna vegada, puntualment 13,37% 86

No 67,96% 437

Total 643

�45



La gent gran a la Vall alta de la Tordera  Santa Maria de Palautordera

�

Prop d’una cinquena part de la gent gran manifesta haver ajudat 
econòmicament algun membre de la seva família. Ara bé, si 
agrupem aquella població que manifesta ajudar-los i els que 
manifesten fer-ho de manera puntual, trobem que un 32,1% ha 
d’ajudar altres membres de la família.


Aquesta situació ens planteja una reflexió en el sentit que aquest 
recolzament pugui ser degut més que a un bon nivell econòmic 
d’aquest percentatge de gent gran, a una situació econòmica més 
dolenta d’altres membres de la família per a qui, potser tot i trobar-
se en situació laboral activa, les darreres regulacions del mercat de 
treball els han comportat dificultats econòmiques. O bé a persones 
que es troben en situació d’atur.


Les diferències en els percentatges en fer la comparativa entre 
sexes no resulten significatives, del que es desprèn que l’ajuda la 
realitzen bàsicament les parelles.


3.4. En el darrer any, ha rebut ajuda econòmica d’algun 
membre de la família?


Vegem ara si la mateixa situació es produeix a la inversa per a 
altres persones.


En l'últim any, ha ajudat o ajuda econòmicament algun 
membre de la seva família?

0,00%

17,50%

35,00%

52,50%

70,00%

Sí Alguna vegada, puntualment No
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�

La gent gran que ha de rebre ajuda econòmica d’altres membres de 
la família és d’un 5,4% de manera quotidiana i un 3,6% de manera 
esporàdica. 


Es detecten diferències entre els homes i les dones pel que fa a la 
necessitat de recepció d’ajut econòmic per part de la família. Els 
homes que manifesten rebre ajut és del 5,7%, mentre que entre les 
dones el percentatge se situa en l’11,5%. 


En síntesi, és superior el percentatge de gent gran que ajuda 
econòmicament algun membre de la seva família que el 
percentatge de gent gran que rep ajuda de la seva família i en 
percentatges significatius: 22,1% ajuda i 9% rep ajuda.


3.5. Amb els ingressos de la llar, li costa arribar a final de mes?


Vista la qüestió dels ingressos, analitzem l’existència de dificultats 
per a la gent gran de Santa Maria de Palautordera per arribar a final 
de mes.


En l'últim any, ha rebut o rep ajuda econòmica d'algun membre de la 
seva família?

   

Sí 5,44% 35

Alguna vegada, puntualment 3,58% 23

No 90,98% 585

Total 643

En l'últim any, ha rebut o rep ajuda econòmica d'algun 
membre de la seva família?

0,00%

25,00%

50,00%

75,00%

100,00%

Sí Alguna vegada, puntualment No
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�

Es detecta un percentatge semblant de la gent que diu que té 
dificultats econòmiques per arribar a final de mes i les persones 
que manifesten no tenir-ne. Així, 131 persones (20,4%) han 
manifestat que els costa arribar a final de mes i que 191 (29,7%) hi 
arriben amb dificultat. Tot plegat el 50,1% no arriba a final de mes 
de manera desfogada econòmicament.


En sentit contrari, hi ha 321 persones, el 49,9% del total de la gent 
gran enquestada.


Pel que fa a la variable gènere, es manifesten diferències entre les 
dones i els homes en les tres possibilitats de resposta. D’aquesta 
manera, el 52’7% de les dones manifesten que no arriben a final de 
mes de manera desfogada (els costa arribar: 21’3%; arriben amb 
dificultat: 31’4%). Mentre que entre els homes aquest percentatge 
se situa en el 46’7% (els costa arribar: 19’3%; arriben amb 
dificultat: 27’4%). 

Malgrat que els ingressos de les dones són molt inferiors als dels 
homes, les diferencies percentuals de les dificultats per arribar a 
final de mes no són tant significatives estadísticament. Les dones 
han de fer més equilibris pressupostaris i gestionar els recursos de 
manera més acurada que els homes.


Amb els seus ingressos o els ingressos de la parella o d’altres membres 
de la llar, li costa arribar a final de mes?

   

Sí 20,37% 131

Amb dificultat 29,70% 191

No 49,92% 321

Total 643

Amb els seus ingressos o els ingressos de la parella o d’altres 
membres de la llar, li costa arribar a final de mes?

0,00%

12,50%

25,00%

37,50%

50,00%

Sí Amb dificultat No
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Dones Homes 


Sí	 	 21,3%	 19,3%


Amb dificultat	 	 31,4% 	 27,4%


No	 	 47,3% 	 53,4%


Com ja s’ha explicat, uns estudis semblants es van dur a terme a la 
Seu d’Urgell i a Etxebarri (Bilbao) , i també es preguntava sobre les 10

dificultats per arribar a final de mes, i les respostes van ser les 
següents:


Etxebarri: el 58,7% del total de població de gent gran manifestava 
arribar a final de mes «con apuros». Les dones però manifestaven 
arribar «con apuros» en un 62,3%. Això representa una diferència 
percentual respecte de Santa Maria de Palautordera de l’ordre de 
10 punts. A Santa Maria de Palautordera les dones que arriben amb 
dificultat a final de mes representen el 52,7% del total de dones 
grans.


La Seu d’Urgell: el 34% de la gent gran manifestava arribar a final 
de mes amb dificultats (amb diferents matisos). També en aquest 
municipi, les dones vivien una situació econòmica pitjor que els 
homes, atès que les dones que manifestaven arribar amb dificultats 
a final de mes representaven el 40% del total de dones de la 
població de gent gran.


Recordem que aquests estudis s’han fet en dates diferents: a 
Exebarri l’any 2005 i a la Seu d’Urgell el 2009. Per tant les dades 
s’assenyalen només com a referències ja que la situació econòmica 
ha patit modificacions al llarg d’aquests anys.


 Vegeu les obres citades.10
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4. HABITATGE


En aquest capítol s’analitza com viu la gent gran a casa seva i 
l’equipament de què disposa.


4.1. Tipus d’habitatge 

En primer lloc, es va demanar en quin tipus d’habitatge viuen. 


Les respostes han estat les següents:


� 

D’acord amb els resultats obtinguts, el tipus d’habitatge més 
habitual és la casa familiar o xalet. Aquest és el model en què es 
troben 429 persones enquestades, o sigui el 67,2% del total. 
Respecte a la casa pairal, només 10 persones (1,6%) hi resideixen.


El pis és l’habitatge de 196 persones (30,7%).


Vegem si es dona algun tipus de diferència entre homes i dones en 
aquest aspecte.


En quin tipus d'habitatge viu?
  

Pis 30,72% 196

Casa unifamiliar / xalet 67,24% 429

Casa pairal 1,57% 10

Altres 0,47% 3

Total 638

En quin tipus d'habitatge viu?

0,00%

17,50%

35,00%

52,50%

70,00%

Pis Casa unifamiliar / xalet Casa pairal Altres

�50



La gent gran a la Vall alta de la Tordera  Santa Maria de Palautordera

Tipus d’habitatge on resideixen els homes:


Tipus d’habitatge on resideixen les dones:


No s’observen diferències percentuals entre els homes i les dones 
en cap de les opcions de resposta; sí que hi ha diferències pel que 
fa al nombre absolut; ja s’ha comentat anteriorment que la major 
presència de dones enquestades comporta que un nombre absolut 
més elevat pugi comportar un percentatge semblant.


4.2. Règim de tinença de l’habitatge


Vegem a continuació si l’habitatge els suposa una despesa 
mensual en forma de lloguer.


En quin tipus d'habitatge viu? - Homes
  

Pis 30,77% 84

Casa unifamiliar / xalet 66,67% 182

Casa pairal 2,20% 6

Altres 0,37% 1

Total 273

En quin tipus d'habitatge viu? - Dones
  

Pis 30,68% 112

Casa unifamiliar / xalet 67,67% 247

Casa pairal 1,10% 4

Altres 0,55% 2

Total 365

Règim de tinença de la casa on viu

   

Lloguer 8,78% 56

Propietat sense pagaments pendents 76,33% 487

Propietat amb pagaments pendents 8,15% 52

Viu a casa d'algun fill/a o altres familiars 3,76% 24
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� 


Poc menys del 77% de la gent gran (486 persones) viu en habitatge 
de propietat sense pagaments pendents. Cal afegir a aquestes 
dades el fet que pràcticament un 8% viu en un habitatge de 
propietat però que encara no ha acabat de pagar. 


Els percentatges descrits se situen en la mitjana de Catalunya, que 
indica que el 77% de la gent gran viu en un habitatge de propietat, 
dels quals un 70% sense pagaments pendents i un 7,1% amb 
alguns pagaments pendents .
11

També se situa per sobre respecte de la gent gran de la Seu 
d’Urgell que, en l’estudi citat anteriorment, indica que un 71% viu 
en habitatge de propietat sense pagaments pendents, mentre que 
un 4% ho fa en habitatge de propietat però amb pagaments 
pendents. 


En canvi, se situa per sota de la gent gran d’Etxebarri, estudi també 
citat anteriorment. En aquella població basca és el 82,6% el total 
de la gent gran que viu en un habitatge totalment pagat.


Rellogat / compartit 0,16% 1

Úsdefruit 0,31% 2

No ho sap 0,16% 1

No contesta 1,57% 10

Altres 0,78% 5

Total 638

Règim de tinença de la casa on viu

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

 Font: Enquesta de condicions de vida, hàbits de la població de Catalunya. 2.006 – 2011.11

�52

* Veure llegenda a la taula anterior



La gent gran a la Vall alta de la Tordera  Santa Maria de Palautordera

De fet, la proporció de població que viu en un habitatge de 
propietat és molt més elevada a Espanya que en altres països 
europeus ja que, segons l’Eurostat , un 83% de les llars al conjunt 12

de l’Estat són de propietat, davant el 65% de mitjana dels països 
de la Unió Europea . Cal tenir en compte però que, en l’elaboració 13

d’aquestes mitjanes, s’han tingut en compte tant les persones que 
viuen en les grans ciutats (que acostumen a ser més cars els 
habitatges, com les persones de l’àmbit rural i pobles petits i 
mitjans).


En resum, el fet que pràcticament 8 de cada 10 persones grans 
siguin propietaris de l’habitatge és una dada positiva atès que pot 
ser un aval per al benestar social i familiar.


Règim de tinença de la casa on viu - Homes

   

Lloguer 8,79% 24

Propietat sense pagaments pendents 77,66% 212

Propietat amb pagaments pendents 8,06% 22

Viu a casa d'algun fill/a o altres familiars 2,20% 6

Rellogat / compartit 0,37% 1

Úsdefruit 0,37% 1

No ho sap 0,37% 1

No contesta 1,10% 3

Altres 1,10% 3

Total 273

Règim de tinença de la casa on viu - Dones

   

Lloguer 8,77% 32

Propietat sense pagaments pendents 75,34% 275

Propietat amb pagaments pendents 8,22% 30

Viu a casa d'algun fill/a o altres familiars 4,93% 18

 Font: Oficina estadística de la Comisión Europea. 2007.12

 Font: Ídem.13
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Les diferències percentuals entre homes i dones pel que fa al règim 
de tinença de l’habitatge no són gens significatives. Tot i així, es 
detecta una diferència percentual superior de 3 punts (12 persones) 
de dones que viuen a casa dels fills respecte dels homes. 
D’aquesta manera trobem que 6 homes (2,2% del total d’homes) 
viuen a casa dels fills mentre que hi ha 18 dones (5% del total de 
dones) que viuen a casa dels fills.


4.3. L’equipament de la llar 

S’exposen a continuació els equips bàsics de què disposen les 
llars de la gent gran. 


Vegem en primer lloc els sistemes de calefacció.


4.3.1. Sistema de calefacció


Rellogat / compartit 0,00% 0

Úsdefruit 0,27% 1

No ho sap 0,00% 0

No contesta 1,92% 7

Altres 0,55% 2

Total 365

EQUIPAMENTS - Sistema de calefacció

   

Calefacció central o individual 87,62% 559

Estufes o radiadors elèctrics 7,52% 48

Estufes de butà 2,04% 13

Llar de foc o estufes de llenya 20,85% 133

No té cap font de calor 0,31% 2

Altres 6,74% 43
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El 87,6% de la població té calefacció central o individual, 
complementada també amb llar de foc o estufes de llenya en 
alguna estança de la casa.


És significatiu l’escàs nombre d’estufes de butà, ja que només 13 
persones manifesten fer-ne ús.


La resposta «No té cap font de calor» es considera que es tracta 
d’un error d’interpretació a l’hora de complimentar l’enquesta. De fet, 
en revisar els qüestionaris es va comprovar que es tractava d’un 
error d’interpretació atès que les persones que van marcar aquesta 
opció també van manifestar disposar de mitjans de calefacció. 


En la comparativa entre homes i dones no hi ha diferències 
significatives pel que fa a aquest tema. 


4.3.2. Aigua calenta


La qüestió que es planteja no es refereix a la disponibilitat o no 
d’aigua calenta a la llar, atès que tots els habitatges en disposen, 
sinó a la font de calor utilitzada per obtenir-la.


EQUIPAMENTS - Sistema de calefacció

0,00%

22,50%

45,00%

67,50%

90,00%

EQUIPAMENTS - Aigua calenta

   
Aigua calenta amb calefacció central 60,82% 388

Aigua calenta amb escalfador (termo) elèctric 8,31% 53

Aigua calenta amb gas butà 6,74% 43

Aigua calenta amb gas ciutat 22,26% 142

No té aigua calenta 0,16% 1

Altres 1,72% 11

Total 638
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No s’utilitza el sistema de calefacció com a font d’obtenció d’aigua 
calenta en una proporció igual a la que s’utilitza per escalfar la llar. 
Així hi ha 171 persones que disposen de calefacció, però que 
utilitzen altres font de calor per obtenir aigua calenta.


Observem que entre una cinquena i una quarta part de la població 
(22,3%) disposa de gas ciutat com a font d’obtenció d’aigua 
calenta.


EQUIPAMENTS - Aigua calenta

0,00%

17,50%

35,00%

52,50%

70,00%

EQUIPAMENTS - Aigua calenta - Homes

   

Aigua calenta amb calefacció central 58,61% 160

Aigua calenta amb escalfador (termo) elèctric 8,79% 24

Aigua calenta amb gas butà 7,69% 21

Aigua calenta amb gas ciutat 22,71% 62

No té aigua calenta 0,00% 0

Altres 2,20% 6

Total 273

EQUIPAMENTS - Aigua calenta - Dones

   

Aigua calenta amb calefacció central 62,47% 228

Aigua calenta amb escalfador (termo) elèctric 7,95% 29

Aigua calenta amb gas butà 6,03% 22

Aigua calenta amb gas ciutat 21,92% 80

No té aigua calenta 0,27% 1
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No s’observen diferències entre els homes i les dones en aquest 
aspecte. Només cal destacar una dona de més de 85 anys que 
manifesta no disposar d’aigua calenta.


Es detecta poca incidència del gas butà també en aquest aspecte.


� 

Més del 50% de les llars disposen de banyera i un 82%, de plat de 
dutxa. La banyera resulta més dificultosa d’ús per a la gent gran 
que la dutxa, que és més funcional i pot evitar accidents. Per 
aquesta raó s’acostuma a fer el canvi d’un sistema a l’altre a 
mesura que s’avança en edat. En el cas que ens ocupa, hem de 
considerar que en molts casos es complementen ambdós 
sistemes. Ara bé, cal assenyalar que 115 persones manifesten no 
disposar de plat de dutxa. 


No es produeix, en aquest sentit, diferències per gènere ja que hi 
ha 50 homes que no tenen plat de dutxa i 65 dones amb la mateixa 
situació. Cap la possibilitat que la majoria dels casos siguin parella.


En aquest cas, es va produir un error en no assenyalar en 5 
qüestionaris, el fet de disposar de vàter, perquè es va considerar 
òbvia la resposta. 


Altres 1,37% 5

Total 365

EQUIPAMENTS - Cambra de bany

   

Vàter (WC) 99,22% 633

Banyera 53,61% 342

Plat de dutxa 81,97% 523

EQUIPAMENTS - Cambra de bany

0,00%

25,00%

50,00%
75,00%

100,00%

Vàter (WC) Banyera Plat de dutxa
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4.3.3. Tipus de cuina


� 

Les respostes obtingudes indiquen que la vitroceràmica és la font 
més utilitzada per cuinar. Pràcticament el 40% de les persones 
enquestades manifesten cuinar mitjançant aquest sistema.


El segon lloc pel que fa al sistema per cuinar correspon al gas 
ciutat, ja que el 32,4% de la gent gran l’utilitza.


En tercer lloc, hi trobem el gas butà com a sistema per cuinar, 
emprat per un 22,1% de la gent gran. Observem que la utilització 
del gas butà és molt superior per cuinar que no pas per obtenir 
aigua calenta o  com a mitjà de calefacció.


Resulta, en certa manera sorprenent, que s’utilitzi aquest mitjà per 
cuinar, tenint en compte les dificultats que comporta el maneig de 
bombones pesants i que s’han de canviar periòdicament. En 
aquest sentit, es poden plantejar diferents hipòtesis. Sense 
descartar que en alguns casos la raó sigui per costum, pot ser que 
la instal·lació de gas ciutat s’hagi fet de manera molt més tardana 
que la instal·lació de l’equipament de la cuina. També cap una 
possibilitat semblant pel que fa a l’electricitat. Els termos elèctrics 
es poden haver instal·lat per disposar només d’aigua calenta.  


EQUIPAMENTS - Tipus de cuina

   

Elèctrica 8,31% 53

Vitroceràmica 39,34% 251

De gas butà 22,10% 141

De gas ciutat 32,45% 207

EQUIPAMENTS - Tipus de cuina 

0,00%

10,00%
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30,00%
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Elèctrica Vitroceràmica De gas butà De gas ciutat
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4.3.4. Disponibilitat d’electrodomèstics


� 

Pel que fa a la disponibilitat d’electrodomèstics, es pot considerar 
una bona cobertura, ja que pràcticament totes les llars disposen de 
nevera, forn i rentadora.


Assecadora i aire condicionat són els electrodomèstics amb menys 
presència a les llars, tot i que com a mínim 3 de cada 10 persones 
en disposen.  


És significatiu que al voltant del 70% de la població disposa de 
congelador i de rentaplats. La disponibilitat de microones és 
present en el 86% de les cases.


EQUIPAMENTS - Electrodomèstics

   

Forn 96,39% 615

Microones 85,58% 546

Rentaplats 64,11% 409

Rentadora 99,06% 632

Assecadora 30,72% 196

Nevera 99,37% 634

Congelador 87,77% 560

Aire condicionat 42,01% 268

EQUIPAMENTS - Electrodomèstics

0,00%
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50,00%

75,00%

100,00%

Forn Microones Rentaplats Rentadora Assecadora Nevera Congelador Aire condicionat
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4.3.5. Disponibilitat d’audiovisuals


Respecte a a la disponibilitat d’equipaments no imprescindibles, 
però sí  molt útils per al benestar i l’oci personal, les respostes han 
estat aquestes: 


� 

També en aquest aspecte es disposa d’una bona cobertura, ja que 
la totalitat de la gent gran disposa de televisió. El segon 
equipament amb més presència a les llars és el telèfon fix, ja que 
en disposen pràcticament el 90% de la població enquestada, i 
encara hi ha un altre 82% que disposa de telèfon mòbil. D’aquesta 
manera, els mitjans de comunicació amb la família i els amics estan 
ben coberts.


EQUIPAMENTS - Audiovisuals

   

Televisió 100,00% 638

Ràdio 82,76% 528

Telèfon 89,97% 574

Telèfon mòbil (personal) 82,29% 525

Tablet 22,10% 141

Ordinador 39,03% 249

Internet 49,69% 317

Vídeo 27,27% 174

DVD 35,27% 225

EQUIPAMENTS - Audiovisuals
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Convé destacar també que gairebé la meitat de la gent gran 
(49,7%) disposa d’accés a Internet, i que prop d’un 40% de la 
població te ordinador, mentre que la disponibilitat de tablet és més 
moderada, malgrat que en disposa un 22% de la població 
estudiada. 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5. ACCESSIBILITAT


El fet que la casa sigui majoritàriament de propietat i que disposi de 
l’equipament suficient per viure amb benestar, no implica que no hi 
puguin haver dificultats que s’hagin de superar tant a la casa com a 
l’entorn més immediat.


5.1. Barreres arquitectòniques per accedir a la llar  

Passem a veure si hi ha dificultats per accedir a la llar.


� 

S’observa que 7 de cada 10 persones manifesten haver de superar 
algun esglaó, rampa o desnivell per accedir del carrer a casa. I 
pràcticament la meitat diuen tenir barreres arquitectòniques a les 
estances del domicili.


En sentit contrari es posiciona la població que no té cap mena de 
barrera per accedir a casa (24%) i les persones que no tenen cap 
problema de mobilitat dins de casa (48,8%).


Cal assenyalar que, segons l’opinió de la gent gran enquestada, 
disposar d’ascensor només resoldria la problemàtica a 2 persones 
pel que fa a l’accés des del carrer fins a casa, i a 4 persones pel 
que fa a resoldre problemes d’accés dins de casa. L’ascensor, per 

ACCESSIBILITAT - Ha de superar algun esglaó, rampa o desnivell per accedir a:

  Sí
Sí, pero hi ha 

 ascensor

Sí - Seria 
evitable 

 amb ascensor No

Del carrer a casa 70,53% 450 5,17% 33 0,31% 2 23,98% 153

A les estances del domicili 49,06% 313 0,31% 2 0,63% 4 48,75% 311

ACCESSIBILITAT - Ha de superar algun 
esglaó, rampa o desnivell per accedir a:

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

Del carrer a casa A les estances del domicili

Sí
Sí, pero hi ha ascensor
Sí - Seria evitable amb ascensor
No
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tant, no és l’equipament que demana la gent gran. De fet, no arriba 
a l’1% el percentatge de gent gran que considera poder resoldre 
problemes de barreres arquitectòniques mitjançant ascensor. La 
qual cosa significa que la gran majoria de la població que viu en 
pisos disposa d’aquest equipament. 


Una ullada a les dades relatives al nivell de Catalunya , ens 14

indiquen que un 27,4% de la gent gran tenen dificultats per sortir al 
carrer, mentre que un 18,3% té dificultats per moure’s dins de casa. 
No es poden fer comparacions mimètiques perquè desconeixem 
els nivells de dificultat i el tipus de barreres arquitectòniques que 
s’assenyalaven en aquesta enquesta. 


5.2.  Dificultats al voltant de casa  

Vegem ara la situació en l’entorn més immediat pel que fa al 
benestar de la gent gran.


Al voltant de casa seva, amb quines dificultats es troba?
  Sí No No ho sap No contesta Total

Té botigues i/o altres 
serveis a prop 55,02% 351 44,83% 286 0,16% 1 0,00% 0 638

Hi ha pendents 26,18% 167 72,10% 460 1,41% 9 0,31% 2 638

Mal estat del paviment 26,80% 171 72,73% 464 0,16% 1 0,31% 2 638

Hi ha voreres 79,47% 507 20,22% 129 0,16% 1 0,16% 1 638

Cotxes aparcats a les 
voreres 22,73% 145 76,80% 490 0,16% 1 0,31% 2 638

Molt soroll/contaminació 
acústica 14,42% 92 84,95% 542 0,16% 1 0,47% 3 638

Disponibilitat de transport 
públic 63,48% 405 32,45% 207 3,13% 20 0,94% 6 638

 Font: Enquesta sobre condicions de vida. Obra citada anteriorment.14
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� 

Els molts avantatges que suposa viure en una casa familiar, xalet o 
casa pairal es veuen descompensats pel que pot suposar 
l’allunyament d’alguns serveis. D’aquesta manera, el 44,8% de la 
gent gran de Santa Maria de Palautordera considera que no 
disposa de botigues prop de casa seva, i això es planteja com a 
dificultat.


L’altra dificultat esmentada és la no disponibilitat de transport 
públic. Així ho ha manifestat el 32,4% de la gent gran enquestada. 


La resta d’inconvenients esmentats en molta menor proporció però 
potser de més fàcil resolució són: 26,8% mal estat del paviment 
(forats, rajoles trencades...), cotxes aparcats a les voreres (22,7%), 
contaminació acústica (14,4%).


En contraposició, el 72% assenyala que no hi ha pendents a 
superar, el 85% assenyala que no hi ha soroll a les immediateses 
de  casa seva, ni cotxes aparcats a la vorera (77%), ni mal estat del 
paviment (73%). També cal assenyalar la cobertura de transport 
públic per a un 63,5% dels enquestats que han manifestat 
disposar-ne prop de casa.  

Al voltant de casa seva, amb quines dificultats 
es troba?

0,00%

22,50%

45,00%

67,50%

90,00%

Té botigues i/o altres serveis a prop Mal estat del paviment Cotxes aparcats a les voreres Disponibilitat de transport públic

Sí
No
No ho sap
No contesta
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6. ESTAT DE SALUT, DEPENDÈNCIA I HÀBITS ALIMENTARIS


Hem vist fins ara les característiques individuals pel que fa a 
procedència, nivell d’estudis, ocupació, les característiques 
sociofamiliars, els recursos econòmics, les activitats domèstiques, 
equipament de la llar i l’accessibilitat a la casa. 


Totes aquestes qüestions esdevenen en major o menor mesura 
indicadors de benestar. Però si hi ha un indicador essencial per 
determinar el benestar d’una persona, aquest és la salut i les 
circumstàncies que l’envolten.


S’ha volgut demanar en primer lloc quines són les problemàtiques 
vinculades a la salut que pateix la gent gran de Santa Maria de 
Palautordera.


6.1. Els problemes de salut 

Actualment, pateix o el metge li ha dit que té algun dels següents 
problemes de salut?

   

Alzheimer 1,64% 10

Artritis, artrosi, reumatisme i/o dolors ossis crònics 52,30% 319

Bronquitis crònica 7,54% 46

Càncer - Pateix càncer actualment 4,92% 30

Cor - Problemes de cor (trastorns cardíacs ...) 23,61% 144

Depressió, problemes nerviosos, estrés, ansietat 15,74% 96

Diabetis 17,87% 109

Insomni 16,39% 100

Oida - Problemes d’audició 20,00% 122

Pressió alta (hipertensió) 43,77% 267

Ronyó - Problemes renals 7,05% 43

Seqüeles d'accidents vasculars (embòlia, ...) 3,11% 19

Tractament anticoagulant 10,16% 62

Vista - Problemes de visió (cataractes i/o altres) 48,03% 293

Altres 44,92% 274
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Observem que els problemes de salut més freqüents entre la gent 
gran són l’artritis o artrosi (52,3%), la hipertensió (43,7%), els 
problemes de visió (cataractes i/o altres amb un 48,%), els 
problemes auditius (20%), problemes coronaris (23,6%), insomni 
(16,4%) i diabetis (17,9%).


El percentatge d’aquestes problemàtiques queden per sota de les 
manifestades per la gent gran de la Seu d’Urgell  que assenyala 15

que l’artritis o artrosi la pateix el 62% de la població d’edat superior 
als 65 anys. També la tensió arterial alta és més freqüent ja que la 
pateix el 48% de la gent gran. La resta de problemàtiques també 
són superiors a la Seu, tot i que en percentatges menys 
significatius.


En canvi a Etxebarri , tot i que les problemàtiques són les 16

mateixes, la proporció de persones que les pateixen és més baixa 
que la gent gran de Santa Maria Palautordera. Així un 20% de la 
gent gran d’aquella població pateix artritis o artrosi i menys d’un 
15% pateix hipertensió.


Actualment, pateix o el metge li ha dit que té algun dels següents 
problemes de salut?
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15,00%

30,00%
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 Font: Estudi citat anteriorment.15

 Font: Estudi citat anteriorment.16
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En tractar-se d’una qüestió de caràcter personal, es fa una 
comparativa entre gènere:

 	 	 	 	 	 Homes	 	 	 Dones

Alzheimer	   1,2%	 2,0%


Artritis, reumatisme..	 38,4%	 62,5%


Bronquitis crònica	   8,1%	   7,1%

Pateix càncer	   4,6%	   5,1%


Problemes de cor	 25,2%	 22,4%

Depressió...	   7,4%	 21,9%


Diabetis	 22,9%	 14,2%

Insomni	 14,3%	 17,9%

Problemes d’audició	 24,8%	 16,5%


Pressió alta	 44,6%	 43,2%


Problemes renals	 6,2%	   7,7%

Seqüeles d’accidents vasculars	   2,7%	   3,4%


Tractament anticoagulant	 11,2%	   9,4%


Problemes de visió	 43,4%	 51,4%


Altres	 43,8%	 45,7%


Els resultats de la taula comparativa dels problemes de salut ens 
mostren que entre les persones majors de 65 anys, hi ha 
diferències significatives pel que fa a la proporció d’homes i de 
dones que els pateixen. Els casos més significatius pel que a la 
diferència de percentatges són l’artrosi, reumatisme que les dones 
els pateixen en 24 punts percentuals més que els homes (els 
homes, el 38,4%; les dones, el 62,5%). També la depressió afecta 
més les dones que els homes (7,4% dels homes: 21,9% de les 
dones). En tercer lloc pel que fa a diferència entre sexes, hi ha els 
problemes vinculats a la visió: les dones es veuen més afectades 
que els homes (els homes en el 43,4% del casos, i les dones en el 
51,4%).


A la inversa trobem la diabetis (24,8% dels homes i 14,2% de les 
dones), i els problemes auditius (homes: 24,8%; dones: 16,5%).


La resta de problemàtiques plantejades no tenen diferències 
estadístiques significatives.


�67



La gent gran a la Vall alta de la Tordera  Santa Maria de Palautordera

6.2. Necessitat de tractament mèdic o control de salut 

Respecte dels sistemes de control de les problemàtiques 
relacionades amb la salut, les respostes han estat les següents:





Observem d’entrada que el 15,2% de la gent gran de Santa Maria 
de Palautordera no pren cap tipus de medicació de forma habitual. 
En contraposició el 84,6% de la població sí que ha prendre algun 
tipus de medicació.


Pel que fa als controls d’indicadors de salut, veiem que 7 de cada 
10 persones (70,1%) es controla la pressió de manera regular i que 
un 42,2% es fa controls de sucre.


A la rehabilitació o fisioteràpia s’hi sotmeten 57 persones, que 
representen el 9% de la gent gran.


Necessita algun tractament mèdic o control de salut regularment?
  Sí No No ho sap No contesta

Medicació 84,65% 535 15,19% 96 0,00% 0 0,16% 1

Control de sucre 42,25% 267 56,65% 358 0,32% 2 0,79% 5

Control de pressió 70,09% 443 29,43% 186 0,16% 1 0,32% 2

Rehabilitació o fisioteràpia 9,02% 57 88,77% 561 0,16% 1 2,06% 13

Sintron 7,75% 49 90,03% 569 0,32% 2 1,90% 12

Diàlisi 0,32% 2 97,78% 618 0,16% 1 1,74% 11

�68

* Veure llegenda a la taula anterior

Necessita algun tractament mèdic o control de 
salut regularment?

0,00%

25,00%

50,00%

75,00%

100,00%

Sí
No
No ho sap
No contesta



La gent gran a la Vall alta de la Tordera  Santa Maria de Palautordera

En tractar-se d’una qüestió de caràcter personal, es fa una 
comparativa entre gènere:

	 	 	 	 	 Homes	 	 	 Dones


Medicació	 82,7%	 	 86,2%


Control de sucre	 43,5%	 	 41,3%


Control de pressió	 67,9%	 	 71,7%


Rehabilitació o fisioteràpia	   5,2%	 	 11,9%


Sintron	   8,1%	 	   7,5%


Diàlisi	   0,0%	 	   0,5%	


Pel que fa a prendre medicació, els percentatges de població 
d’homes i  de dones no presenten diferències superiors al 5%; no 
són, per tant, gaire significatives. On es detecten diferències 
lleugerament més significatives  és en relació a la rehabilitació, que 
la utilitzen en més mesura les dones que els homes (homes: 5,2%; 
dones: 11,9%).


6.3. El control mèdic 

Hem vist les problemàtiques relacionades amb la salut que afecten 
la gent gran i els controls d’indicadors de salut als quals se 
sotmeten. 


Passem a veure quins professionals sanitaris han hagut de visitar 
en els dos darrers anys.


En els últims DOS anys, ha estat visitat per algun metge especialista. 
Per quin/s?

   

Metge/ssa de capçalera (medicina general) 97,27% 606

Cardiòleg 21,35% 133

Cirurgià 12,52% 78

Dentista 25,20% 157

Digestòleg 7,54% 47

Fisioterapeuta 7,22% 45

Ginecòleg 13,48% 84
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Observem d’entrada que menys  del 3% de la gent gran de Santa 
Maria de Palautordera no ha hagut d’anar al metge de capçalera en 
els dos darrers anys.


Pel que fa a les visites a metges especialistes, veiem que el que es 
visita amb més freqüència (35%) és l’oftalmòleg; el segueix el 
traumatòleg (25,5%), el  (25,3%), el cardiòleg (21,3%) i l’uròleg 
(16,2%). Encara al voltant d’un 13% de la gent gran ha hagut de 
visitar els especialistes següents: cirurgià, otorrino, reumatòleg i 
ginecòleg.


Neumòleg 8,67% 54

Neuròleg 8,83% 55

Oftalmòleg 34,99% 218

Otorrino 14,45% 90

Psiquiatre 1,77% 11

Reumatòleg 12,68% 79

Traumatòleg 25,52% 159

Uròleg 16,21% 101

Altres 13,48% 84

En els últims DOS anys, ha estat visitat per algun metge 
especialista. Per quin/s?
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També en aquest cas, s’ha considerat adequat fer una comparativa 
entre gèneres. 
	 	 	 	 	 Homes	 	 	 Dones


Metge/ssa de capçalera	 96,6%	 97,8%	


Cardiòleg	 24,8%	 18,8%


Cirurgià	 15,4%	 10,4%


Dentista	 25,2%	 25,1%


Digestòleg	   5,3%	   9,2%


Fisioterapeuta	   6,0%	   8,1%


Ginecòleg	   1,1%	 22,7%


Pneumòleg	 10,5%	   7,3%


Neuròleg	   7,1%	 10,1%


Oftalmòleg	 35,7%	 34,5%


Otorrino 	 13,2%	 15,4%


Psiquiatra	   1,5%	   2,0%


Reumatòleg	 10,2%	 14,6%


Traumatòleg	 18,8%	 30,5%


Uròleg	 30,4%	   5,6%


Altres	 13,2%	 13,7%


Observem que la visita a determinats especialistes la realitzen en la 
mateixa proporció els homes i les dones. Aquestes especialitats 
són: metge de capçalera, dentista, fisioterapeuta, oftalmòleg, 
otorrino i psiquiatra.

Els especialistes que són visitats en proporcions molt semblants 
(cinc punts percentuals de diferència o menys) són els següents: 
cirurgià (homes: 15,4%; dones: 10,4%), digestòleg (homes: 5,3%; 
dones: 9,2%), pneumòleg (homes: 10,5%; dones: 7,3%) i 
reumatòleg (homes: 10,2%; dones: 14,5%).

Les diferències més significatives es troben en les especialitats 
següents: cardiòleg (homes: 24,8%; dones: 18,8%), traumatòleg 
(homes: 18,8%; dones: 30,5%) i uròleg (homes: 30,4%; dones: 
5,6%).
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6.4. Ingrés hospitalari  

Passem a veure si l’estat de salut ha comportat l’ingrés en algun 
centre hospitalari. 


� 

Una quarta part de la gent gran (165 persones) de Santa Maria de 
Palautordera ha estat ingressada en algun centre hospitalari en els 
darrers dos anys.


Pel que fa a la distribució en funció del gènere, les dones han estat 
ingressades en un percentatge superior en 5 punts respecte dels 
homes. Així, els homes que han estat ingressats han estat 64, que 
suposa el 23,6% del total d’homes, i les dones que han estat 
ingressades han estat 101, cosa que suposa el 28% del total de 
dones.


6.5. L’assegurança de salut privada


L’assegurança de salut privada és un complement a la sanitat 
pública que algunes persones utilitzen. Passem a veure en quina 
mesura la gent gran de Santa Maria de Palautordera hi està 
assegurada.


En els últims DOS anys, ha estat alguna vegada ingressat en planta a l'hospital 
i/o centre socisanitari?

   

Sí 26,11% 165

No 73,89% 467

Total 632

En els últims DOS anys, ha estat alguna vegada ingressat en 
planta a l'hospital i/o centre socisanitari?
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Observem que al voltant d’una tercera part de la gent gran està 
assegurada en una mútua privada. Cal dir que no hi ha diferències 
entre sexes en aquesta qüestió; tot fa pensar que estan assegurats 
en  parella.


6.6. Despesa mèdica i/o paramèdica 

Està assegurat en alguna mutua i/o assegurança mèdica privada?

   

Sí 35,77% 230

No 64,23% 413

Total 643

Està assegurat en alguna mutua i/o assegurança mèdica 
privada?

0,00%

17,50%

35,00%

52,50%

70,00%

Sí No

Quina és la seva despesa mèdica i/o paramèdica mensual?

   

0 €/mes 12,44% 80

Menys de 30 €/mes 39,81% 256

Entre 31 € i 60 €/mes 20,84% 134

Entre 61 € i 120 €/mes 11,20% 72

Entre 121 € i 150 €/mes 2,95% 19

Més de 150 €/mes 8,09% 52

No ho sap 3,73% 24

No contesta 0,93% 6

Total 643
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Només un 12,4% de les persones enquestades manifesten que no 
presenten cap despesa mèdica ni paramèdica mensual (no té 
despeses en productes mèdics que no cobreix la Seguretat Social: 
medicina privada, rehabilitació, medicines, ortopèdia i altres), un 
39,8% manifesta que té una despesa inferior als 30 euros, un 
20,8% es gasta entre 31 i 60 euros al mes, un 11,2% entre 61 i 120 
euros, gairebé un 3% té una despesa d’entre 121 i 150 euros al 
mes i encara hi ha un 8,1% que gasta més de 150 euros mensuals 
en despesa mèdica. 


	 Homes Dones 


0 €/mes	 12’6%	 12,3%


Menys de 30 €/ mes	 41’9%	 38,3%


Entre 31 i 60 €/ mes	 19’1%	 22,1%


Entre 61 i 120 €/mes	 11’2%	 11,2%


Entre 121 I 150 €/ mes	    3’3% 	   2,7%


Més de 150 €/mes	 9’4%	   7,1%	


Com es pot observar, la despesa de les dones per aquests 
conceptes no presenta diferències estadístiques significatives. 


6.7. Els hàbits nocius 


Hi ha dos hàbits que tenen incidència directa en la salut i que 
moltes persones practiquen. Atès que s’està tractant el tema de la 
salut de la gent gran, es van consultar les persones entrevistades 
sobre aquests hàbits i en quina mesura eren presents en la seva 
vida quotidiana.


Quina és la seva despesa mèdica i/o paramèdica mensual?
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6.7.1. El tabaquisme


� 

Davant la pregunta de si fuma o ha fumat, les respostes han estat 
que gairebé 6 de cada 10 persones no han fumat mai, mentre que 
un 6,7% manifesta fumar a diari i un 2,2% diu que ho fa de manera 
esporàdica. I un 31,6% ha estat fumador anteriorment.


El tabaquisme, fins fa poques dècades, era un hàbit bàsicament 
masculí. És per aquest motiu que entre les persones grans, a nivell 
general, les diferències per raó de sexe són molt pronunciades.


Passem a veure si aquest fet es confirma a Santa Maria de 
Palautordera


	 	 	 	 	 	 	 	 Homes	 Dones


No he fumat mai	 27,3%	 83,6%


Fumava, però ho he deixat fa més de cinc anys	 59,4%	 10,9%


Esporàdicament	   3,3%	   1,4%


Cada dia	 10,0%	   4,2%


Ha fumat o fuma?

   
No he fumat mai 59,49% 376

Fumava, però he deixat de fumar fa més de cinc anys 31,65% 200

Esporàdicament 2,22% 14

Cada dia 6,65% 42

Total 632

Ha fumat o fuma?

0,00%

15,00%

30,00%

45,00%

60,00%

No he fumat mai Fumava Esporàdicament Cada dia

�75



La gent gran a la Vall alta de la Tordera  Santa Maria de Palautordera

Les diferències entre sexes pel que fa a aquest hàbit són ben 
diferenciades. Així, mentre un 83,6% de les dones no ha fumat mai, 
aquest percentatge queda reduït al 27,3% en el cas dels homes. 


D’altra banda, els homes exfumadors són el 59,4% mentre que les 
dones exfumadores no arriben a l’11% (10,9%).


6.7.2. Les begudes alcohòliques  

L’altre hàbit al qual es feia referència és al del consum de begudes 
alcohòliques. En preguntar a la gent gran entrevista si acostuma a 
prendre begudes alcohòliques, les respostes han estat les 
següents:


� 


Nota: S’entén per alcohol, segons es feia constar en el qüestionari, la ingesta 
de cervesa, vi, cava, conyac, whisky, aiguardent...)


Un 36,1% de la gent gran manifesta que mai no ha pres begudes 
alcohòliques, un 28% diuen que en prenen de manera esporàdica, 
mentre que un 27,2% en beuen diàriament. Encara prop d’un 8,7% 
ho ha setmanalment.


Ha begut o beu begudes amb alcohol?

   

No n´he begut mai 36,08% 228

Esporàdicament 28,01% 177

Setmanalment 8,70% 55

Diàriament 27,22% 172

Total 632

Ha begut o beu begudes amb alcohol?
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Aquest hàbit també ha estat considerat masculí en dècades 
passades. Per tant, vegem si es donen diferències entre els homes 
i les dones pel que fa al seu consum:	 	 	 


	 	 	 	 	 	 Homes	 	 Dones


No n’he begut mai	 26,2%	 43,5%


Esporàdicament	 22,1%	 32,4%


Setmanalment	 11,5%	 6,7%


Diàriament	 40,2%	 17,4%


Les diferències substancials es donen en els dos extrems de la 
taula. El 43,5% de les dones no n’ha begut mai; mentre que aquest 
percentatge pel que fa als homes queda reduït al 26,2%. I en 
l’extrem oposat, el consum diari el practiquen el 40,2% dels homes 
i l’17,4% de les dones.


El consum esporàdic presenta diferències estadístiques menys 
significatives, però importants, ja que es detecta una diferència de 
10 punts percentuals (homes: 22,1%; dones: 32,4%). Aquesta 
diferència queda reduïda a la meitat, en aquelles persones que 
manifesten prendre begudes amb alcohol un cop a la setmana, en 
què els homes pràcticament doblen el nombre de dones. 
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7. L’AUTONOMIA PERSONAL 

7.1. Necessitat d’ajuda de terceres persones 

En aquest capítol s’analitza l’autonomia personal en diferents 
facetes de la vida quotidiana. 


D’entrada vegem si la gent gran necessita ajuda i en quina mesura.


� 


Observem que el 61,2% de la gent gran no rep ajuda mai o gairebé 
mai. Mentre que, en sentit contrari, trobem que el 14% de les 
persones grans necessita ajuda diària (aquest percentatge s’obté 
de la suma de «Cada dia o gairebé» + «Tinc una persona que 
m’atén»).


Amb quina freqüència rep ajuda de terceres persones?

   

Mai no rep ajuda 61,23% 387

Cada dia o gairebè 11,71% 74

1 o 2 dies a la setmana 13,61% 86

1 o 2 vegades al mes 7,44% 47

Gairebé mai o mai 3,48% 22

Tinc una persona que m'atén 2,37% 15

No contesta 0,16% 1

Total 632

Amb quina freqüència rep ajuda de terceres persones? (familiars, 
auxiliars ...)

0,00%

17,50%

35,00%
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El recolzament que pot rebre una persona o una unitat familiar pot 
ser de diferent aportació, és a dir, l’ajuda en les tasques de la llar 
que es pot rebre en diferents etapes de la vida, no comporta tenir 
necessitat pel que fa al nivell d’autonomia personal. En aquest 
sentit considerem que pel que fa a l’autonomia personal és el 14% 
de la gent gran la que necessita ajuda.


Un 21% rep ajuda de manera puntual, ja sigui 1 o 2 dies a la 
setmana, ja sigui 1 o 2 dies al mes.


Vegem però com es distribueix aquesta necessitat d’ajuda entre 
homes i dones.

	 Homes	 Dones


Per sexes, són més els homes que mai no reben ajuda (70%), 
mentre que les dones que no reben ajuda són el 54,9%, és a dir, les 
dones reben ajuda en una proporció més gran que els homes. Cal 
exposar, en aquest sentit, que les dones tenen una esperança de 
vida superior a la dels homes, i per tant hi ha més dones que 
homes en edat avançada.


Seguint la lògica esmentada anteriorment es pot considerar que en 
relació a l’autonomia personal un 16,6% de les dones necessiten 
recolzament («Cada dia o gairebé» + «Tinc una persona que 
m’atén»), mentre que aquest percentatge, en el cas dels homes, se 
situa en el 10,7%.


Pel que fa a la disponibilitat d’una persona que l’atén, aquest és el 
cas de 12 dones i de 3 homes.


Mai no rep ajuda 70,0%    54,9%

Cada dia o gairebé 9,6% 13,3%

1 o 2 dies a la setmana 11,4% 15,2%

1 o 2 vegades al mes 4,1% 10,0%

Gairebé mai o mai 4,1% 3,0%

Tinc una persona que m’atén 1,1% 3,3%

No ho sap 0,0% 0,0%

No contesta 0,0% 0,3%
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Per edats, trobem que els tres homes que han de disposar d’una 
persona per atendre’ls són de més de 85 anys. Pel que fa a 
percentatges, aquesta xifra correspon al 8,1% del total d’homes 
d’edat superior als 85 anys.


En el cas de les dones, hi ha més distribució per edats. Així hi ha 
una dona d’entre 65 a 74 anys; dues dones d’entre 75 a 84 anys 
(l’1,6% de les dones d’aquesta franja d’edat) i 9 dones de més de 
85 anys, que suposen el 15,2% del total de dones d’aquesta edat.


7.2. Activitats que poden dur a terme


Vegem a continuació el nivell d’autonomia que manifesten disposar 
per realitzar diferents activitats.


A nivell d'autonomia personal quina de les següents activitats pot fer?

  Autònom

Necessita  
mínima 
ajuda

Necessita  
ajuda

Necessita 
 molta 
ajuda Depenent

Aixecar-se del llit / 
anar-hi 95,09% 601 1,74% 11 0,63% 4 0,47% 3 2,06% 13

Rentar-se 93,83% 593 1,74% 11 1,90% 12 0,32% 2 2,22% 14

Vestir-se 94,15% 595 1,74% 11 1,42% 9 0,47% 3 2,22% 14

Arreglar-se 95,09% 601 1,74% 11 0,79% 5 0,47% 3 1,90% 12

Anar al lavabo 95,89% 606 1,27% 8 0,79% 5 0,32% 2 1,74% 11

Banyar-se / dutxar-se 90,82% 574 2,37% 15 2,69% 17 0,95% 6 3,16% 20

Menjar (tallar, agafar 
el got ..) 98,26% 621 0,47% 3 0,32% 2 0,16% 1 0,79% 5

Caminar per dins de 
casa 93,83% 593 3,01% 19 0,95% 6 0,32% 2 1,90% 12

Caminar per fora de 
casa 87,50% 553 6,01% 38 2,06% 13 0,63% 4 3,80% 24

Preparar menjar 90,03% 569 1,74% 11 1,11% 7 0,63% 4 6,49% 41

Anar a comprar 87,66% 554 2,06% 13 2,06% 13 0,79% 5 7,44% 47

Utilitzar el telèfon 95,09% 601 0,63% 4 0,32% 2 0,32% 2 3,64% 23

Pujar i baixar escales 89,08% 563 3,32% 21 1,74% 11 0,79% 5 5,06% 32

Prendre medicaments 94,62% 598 0,79% 5 0,32% 2 0,47% 3 3,80% 24

Gestionar els diners 93,35% 590 1,58% 10 0,47% 3 0,32% 2 4,27% 27

�80



La gent gran a la Vall alta de la Tordera  Santa Maria de Palautordera

La majoria de la població de 65 anys o més de Santa Maria de 
Palautordera diuen que no tenen gaire dificultat per fer les activitats 
bàsiques quotidianes i de cura personal, i entre les que presenten 
certa o molta dificultat destaquen les relacionades amb la mobilitat 
com ara pujar o baixar escales: un 3,3% manifesta necessitar ajuda 
mínima, un 1,7% necessita ajuda, un 0,8% necessita molta ajuda i 
un 5,1% és depenent.


Una altra realització d’activitat que menys autonomia manifesten 
tenir és la d’anar a comprar ja que un 2,1% necessita ajuda 
mínima, un 2,1% manifesta necessitar ajuda, mentre que 5 
persones (0,8%) necessiten molta ajuda i un altre 7,4% (47 
persones) és depenent per realitzar aquesta activitat.


Una tercera activitat a assenyalar és la de caminar fora de casa, 
que pot anar molt lligada amb l’activitat anterior: són 38 persones 
(6%) les que necessiten ajuda mínima per a fer-ho; 13 persones 
(2,1%) necessiten ajuda; 4 persones (0,6%) necessiten molta ajuda 
i 24 persones (3,8%) no poden fer-ho, ja que són totalment 
depenents per realitzar aquesta tasca.


En sentit contrari, trobem que les activitats on disposen de més 
autonomia és per menjar: un 98,3% (621 persones) manifesta no 
necessitat cap mena d’ajuda, mentre que 3 persones (0,5%) 
necessites ajuda mínima i encara 2 persones més necessiten ajuda 
(0,3%). Per poder realitzar aquesta activitat hi ha una persona que 
necessita molta ajuda i 5 més (0,8%) que es manifesten depenents.


� 


Una altra activitat que poden realitzar amb un nivell d’autonomia 
elevat és anar al lavabo, atès que un 95,9% han manifestat no 

A nivell d'autonomia personal quina de les 
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necessitar cap mena d’ajuda, mentre que 8 persones (1,3%) 
necessiten ajuda mínima; 5 persones (0,8%) necessiten ajuda; 2 
persones (0,3%) necessiten molta ajuda i 11 persones més (1,7%) 
són depenents.


A excepció de pujar i baixar escales, que presenta dificultats de 
diferent nivell per a un 10,9% de la gent gran, en la resta 
d’activitats que s’han proposat, són menys del 10% les persones 
que manifesten no disposar d’una autonomia plena.  


El fet de necessitar ajuda o tenir dificultats per fer les diferents 
activitats comporta limitacions per a la gent gran. Així, la dificultat i 
la necessitat d’ajuda per desplaçar-se (caminar, pujar i baixar 
escales o sortir al carrer) restringeixen força la mobilitat i 
l’autonomia per sortir fora de casa, i limiten el seu àmbit de 
participació social. Les dificultats i la necessitat d’ajuda en la cura 
personal (vestir-se, banyar-se, menjar), tot i que afecten poques 
persones, suposen una pèrdua d’autonomia funcional. El Consell 
d’Europa33 defineix la dependència com un estat en què es troben 
les persones que per raons relacionades a la falta o pèrdua 
d’autonomia física, psíquica o intel·lectual, tenen necessitat 
d’assistència o ajudes importants per tal de realitzar les activitats 
de la vida diària. Cal tenir en compte que, a més dels factors 
genètics, hi ha variables socials i ambientals que poden afavorir 
l’aparició de les situacions de dependència, que es poden prevenir 
amb l’adquisició d’hàbits de vida saludables, amb la millora dels 
sistemes d’atenció de la salut i amb el tractament precoç de les 
malalties cròniques.


Com en d’altres aspectes, es fa una comparativa entre homes i 
dones. En les funcions que es plantegen a continuació, són 
autònoms en els percentatges que s’indiquen:


	 Homes	 Dones


Aixecar-se del llit / anar-hi	 95,2%	 95,0%


Rentar-se	 95,2%	 92,8%


Vestir-se	 94,8%	 93,6%


Arreglar-se	 95,6%	 94,7%


Anar al lavabo	 95,6%	 96,1%


Banyar-se / dutxar-se	 93,7%	 88,6%
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Menjar (tallar, agafar el got...)	 97,8%	 98,6%


Caminar per dins de casa	 95,6%	 92,5%


Caminar per fora de casa	 92,3%	 83,9%


Preparar menjar	 92,3%	 88,4%


Anar a comprar	 91,1%	 85,0%


Utilitzar el telèfon	 96,7%	 93,9%


Pujar i baixar escales	 92,6%	 86,4%


Prendre medicaments	 95,9%	 93,6%


Gestionar diners	 95,6%	 91,7%


Com es pot observar en cadascuna d’aquestes activitats, les dones 
són menys autònomes que els homes i en alguns casos amb 
diferències significatives. Per ordre de diferencial major a menor, les 
tasques són les següents:

• Caminar per fora de casa, la diferència percentual és de 8,4 

punts

• Anar a comprar, la diferència entre els homes que poden fer-ho i 

les dones que també ho poden fer és de 6,1 punts.

• Gestionar els diners també presenta una diferència en el nivell 

d’autonomia significativa: 8,6 punts percentuals.

• Pujar i baixar escales presenta una diferència de 6,2 punts.

• Banyar-se o dutxar-se hi ha una diferència percentual de 5 punts.


No és desassenyat atribuir aquestes diferències al factor edat, més 
avançada en les dones que en els homes.  


La resta d’activitats no presenten diferències estadístiques 
significatives entre els homes i les dones.


7.3. Ús de bolquers


Com en els aspectes acabats d’assenyalar, la gran majoria són 
autònoms en el control d’esfínter. Tot i això, hi ha un 5,9% de la 
població (37 persones) que necessita  la utilització de bolquers.
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� 

I també, com s’assenyalava abans, en la variable sexe observem 
que les dones tenen menys control que els homes en aquesta 
funció. Atès que els homes manifesten necessitar l’ús de bolquers 
en un 4,8% (13 homes) mentre que les dones ho necessiten en un 
6,6% (24 persones). Si es tenen en compte les edats, ens trobem 
que un 27,1% de les dones (16 dones) d’edat superior als 85 anys 
tenen aquesta necessitat, mentre que els homes d’aquesta franja 
d’edat tenen necessitat de bolquers en un 16,2% (6 homes).


7.4. Quina és la persona que més l’ajuda? 

A la qüestió sobre quina és la persona que més l’ajuda, les 
respostes han estat les següents:


Pel que fa a les seves necessitats fisiològiques, necessita l'ús de bolquers?

   

Sí 5,85% 37

No 94,15% 595

Total 632

Pel que fa a les seves necessitats fisiològiques, necessita l'ús de 
bolquers?

0,00%
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Sí No

Quina és la persona que més l'ajuda?

   

Parella 47,85% 301

Fill / a 31,80% 200

Germà / na 3,97% 25

Nora / gendre 4,13% 26

Altres familiars 1,91% 12
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� 


Tot i que s’admetia més d’una resposta, i per tant els percentatges 
no sumen 100, la família esdevé el factor clau en l’ajuda a la gent 
gran de Santa Maria de Palautordera. 	 


	 	 	 	 	 Homes	 	 Dones

Parella	 60,7%	 38,2%

Fill/a	 21,1%	 39,8%

Nora / gendre	 2,2%	 5,6%

Germà	   3,3%	   4,5%


La persona de qui reben més l’ajuda és de la parella, tant pel que fa 
als homes com a les dones, malgrat que els homes reben ajuda de 

Veïns, porter .. 1,27% 8

Amics 1,27% 8

Auxiliar de neteja 10,49% 66

Treballadora familiar - pública 1,91% 12

Treballadora familiar - privada 5,72% 36

Voluntari 0,00% 0

No ho sap 0,16% 1

No contesta 0,79% 5

Altres 14,63% 92

Quina és la persona que més l'ajuda?

0,00%

12,50%

25,00%

37,50%

50,00%
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la parella (60,7%) en una proporció molt superior que la que es 
dona a la inversa (38,2%). La lògica sembla indicar que la situació 
de viduïtat i la variable edat poden ser les causes de les diferències 
percentuals que es produeixen. La mateixa explicació pot donar-se 
al fet que més dones reben la major part de l’ajuda dels fills i filles 
(39,8%), mentre que els homes la reben en un 21,1%. 
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8. EL FACTOR NUTRICIONAL


Una qüestió clau en la salut i en el benestar d’una persona són els 
hàbits alimentaris. L’edat, amb el desgast del cos i de les seves 
funcions,  comporta que aquest factor esdevingui més determinant 
en la gent gran. Per això és va incloure aquest tema en l’enquesta.


8.1. El risc nutricional 

En primer lloc es va preguntar als enquestats respecte del risc 
nutricional.


Valoració del risc nutricional
   

Ha tingut una malaltia o afecció que li hagi fet canviar  
la tipologia i/o quantitat d'aliment que menja? 42,44% 202

Menja poca fruita, poductes làctics o vegetals 9,45% 45

Fa menys de dos àpats al dia 2,94% 14

Existeixen problemes dentals que li dificultin poder  
menjar 8,61% 41

Hi ha aliments que no compra per manca de  
capacitat econòmica 5,25% 25

Menja sol/a la majoria de cops 19,33% 92

Pren, a diari, tres o més fàrmacs receptats o pel  
seu compte 73,95% 352

Sense voler ha perdut o guanyat 5 Kgs de pes en  
l'últim mig any 9,45% 45

No sempre pot comprar i/o cuinar per problemes  
físics 5,25% 25

No menja bé 2,73% 13
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La varietat en les opcions de respostes, comporta, com no podia 
ser de cap altra manera, una multiplicitat de respostes que, en 
conjunt, faciliten molta informació respecte del tema tractat i, en 
alguns casos, de les causes que incideixen en el risc nutricional.


La ingesta de medicaments és l’opció que ha obtingut més 
respostes: un 74% de les persones enquestades declara prendre 3 
o més fàrmacs diaris.


En segon lloc, pel que fa al nombre de respostes, és la que 
correspon al fet que una malaltia o infecció els ha fet variar l’hàbit 
de prendre medicaments. Aquest tema ha afectat al 42,4% de la 
població enquestada.


A la qüestió de si menja sol o sola, la majoria de cops ha respost 
afirmativament el 19,3% de la població. Pel que s’ha vist en altres 
capítols de l’estudi i sobretot en les dades que ofereix la taula 7.2, 
no es tracta d’una qüestió de caràcter motriu, atès que 
pràcticament la totalitat de la població (98,3%) ha manifestat no 
tenir dificultats per menjar sol, com es pot comprovar en la taula 
assenyalada. Considerem que la interpretació pot haver estat en el 
sentit que, determinades ingestes, les fan en un horari diferent de la 
resta de persones que conviuen amb la persona enquestada. En 
qualsevol cas, no li donem més importància i ens limitem a la 
constatació de les diferents interpretacions que s’hagin pogut 
produir.


Hi ha, a més, dues respostes assenyalades per gairebé una de 
cada 10 persones. En primer lloc, un 9,45% reconeix el mal hàbit 
alimentari de menjar poca fruita, làctics i/o productes vegetals. 

Valoració del risc nutricional
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L’altra qüestió és que també un 9,45% manifesta que, sense voler-
ho, ha perdut o guanyat 5 quilos en el darrer mig any.


Vista aquesta qüestió, es considera que algunes de les possibilitats 
de resposta poden incidir en la parella, mentre que d’altres es 
tracta de situacions individuals. Fem la comparativa entre sexes per 
veure si hi ha diferències substancials.

	 	 	 	 	 	 	 	 Homes	 Dones 

Ha tingut malaltia que hagi fet variar el que menja	 36,9%	 46,4%


Menja poca fruita, productes làctics o vegetals	 12,1%	   7,6%


Fa menys de dos àpats al dia	   4,0%	   2,2%


Existeixen problemes dentals que li dificultin menjar	   8,1%	   9,0%


Hi ha aliments que no compra per economia	    4,6%	   5,7%


Menja sol/a la majoria de vegades	 12,1%	 24,5%


Pren, a diari, tres o més fàrmacs	 73,7%	 74,1%


Ha perdut o guanyat 5 kg de pes l’últim mig any	 11,1%	   8,3%


No sempre pot comprar/cuinar per problemes físics	 4,0%	   6,1%


No menja bé	      2,5%	   2,9%


Observem que, tot i que en la majoria de casos no es manifesten 
diferències entre homes i dones, sí que hi ha alguns aspectes amb 
diferències notables. En primer lloc, observem que són més les 
dones les  que han hagut de variar els seus hàbits alimentaris arran 
d’alguna malaltia (36,9% homes i 46,4% dones).


L’altra qüestió en la que es detecten diferències significatives és el 
fet de menjar sol/a que les dones ho manifesten en un percentatge 
que dobla el dels homes (homes: 12,1%; dones: 24,5%). Ens 
remetem a l’explicació que s’ha fet anteriorment.


La tercera qüestió a assenyalar és que les dones cuiden més els 
seus hàbits alimentaris que els homes; així, tot i que els 
percentatges són poc significatius respecte del total, observem 
que, pel que fa a la ingesta de fruita, làctics i vegetals, el 12,1% 
dels homes reconeix menjar-ne poc, mentre que en el cas de les 
dones, el percentatge se situa en el 7,6%. D’altra banda, haver 
«guanyat o perdut 5 quilos en el darrer mig any»  ho reconeix 
l’11,1% dels homes i el 8,3% de les dones. Per acabar,  assenyalar 
que el 4% dels homes reconeixen fer menys de dos àpats al dia, 
mentre que les dones ho reconeixen en un 2,2%.
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8.2. El control dels aliments   

Vist el risc nutricional, passem a veure si la gent gran de Santa 
Maria de Palautordera segueix algun tipus de dieta o fins quin punt 
controla els aliments per motius de salut.


8.2.1. Seguiment de dieta  

A la pregunta de si segueix algun tipus de dieta o control dels 
aliments, els enquestats han respost el següent:


Observem d’entrada que la majoria no segueix cap tipus de dieta. 
En aquesta situació trobem 366 persones (57,9%).


D’entre les que sí segueixen algun tipus de control, es destaquen 
les 178 persones (28,2%) que fan una dieta baixa en sal com a 
control de la hipertensió. Unes altres 73 persones tenen un control 
dels aliments per raó de la diabetis (11,6%). També hi ha 64 
persones (10,1%) que amb la dieta ajuden a controlar el colesterol. 
Per acabar, assenyalar que 34 persones (5,4%) fan dieta per 
aprimar-se. 


Segueix alguna dieta o controla els aliments per motius de salut?

   

No segueix cap dieta 57,91% 366

Baixa en sal per la hipertensió 28,16% 178

Pel colesterol 10,13% 64

Per aprimar 5,38% 34

Per la diabetis 11,55% 73

No ho sap 0,32% 2

No contesta 0,47% 3

Altres 6,49% 41

�90



La gent gran a la Vall alta de la Tordera  Santa Maria de Palautordera

� 


Pel que fa a aquest tema, no s’observen diferències estadístiques 
significatives entre homes o dones. Les diferències més importants 
se situen en el 5% o menys, com es pot comprovar en la taula 
següent:


Homes 	 Dones


No segueix cap dieta	 61,3%	 55,4%

Baixa en sal per la hipertensió	 25,5%	 30,2%

Pel colesterol	   8,5%	 11,4%

Per aprimar	   2,6%	   7,5%

Per la diabetis	 14,4%	   9,4%

NS/NC	   0,4%	 1,1%

Altres	   6,3%	 6,7%


Segueix alguna dieta o controla els aliments per motius de salut?

0,00%
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30,00%

45,00%
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9. SERVEIS I RECURSOS


En aquest capítol s’hi analitza el coneixement i ús dels diferents 
serveis i recursos adreçats a la gent gran existents en el seu entorn 
més immediat. 


9.1. Coneixement i ús  

Vegem quins dels serveis i recursos existents coneixen i utilitzen.


� 


Dels següents recursos, digui aquells que coneix o utilitza

  No el coneix
El coneix, però 

no l'utilitza
El coneix i 

l'utilitza

CAP 0,16% 1 2,72% 17 97,12% 608

Serveis socials municipals 31,95% 200 47,76% 299 20,29% 127

Serveis d'ajuda a domicili particular 51,44% 322 41,37% 259 7,19% 45

Serveis d'ajuda de la Creu Roja 42,01% 263 51,60% 323 6,39% 40

Teleassistència 36,58% 229 51,92% 325 11,50% 72

Casal de la Gent Gran / tallers 15,50% 97 56,23% 352 28,27% 177

Centre residencial (municipis colindants) 40,58% 254 57,19% 358 2,24% 14

Centre socisanitari de Sant Celoni 21,57% 135 58,63% 367 19,81% 124

Centre de suport social de Sta. Mª Palautordera 47,76% 299 43,93% 275 8,31% 52

Fundació neurològica Baix Montseny de St. Celoni 69,33% 434 28,27% 177 2,40% 15

Dels següents recursos, digui aquells que 
coneix o utilitza

0,00%

25,00%

50,00%

75,00%

100,00%

No el coneix

El coneix, però 
no l'utilitza

El coneix
 i l'utilitza
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S’observa un nivell de desconeixement força elevat d’alguns dels 
serveis i recursos existents. Així, 200 persones (31,9%) manifesten 
desconèixer els serveis socials municipals, que són els més 
propers a la ciutadania.


Unes altres 322 persones (51,4%) desconeixen els serveis d’ajuda 
a domicili, 263 persones més (42,0%) desconeixen els serveis 
d’ajuda a la gent gran de la Creu Roja; així com 229 persones 
(36,6%) desconeixen els serveis de teleassistència. En canvi el 
Casal de la gent gran només és desconegut per un 15,5% de la 
gent gran. 


El Centre de suport social de Santa Maria de Palautordera és 
desconegut per un 47,8% de la gent gran, concretament 299 
persones (47,8%) han manifestat desconèixer-ne l’existència. 


El Centre sociosanitari de Sant Celoni és més conegut; tot i això hi 
ha 135 persones (21,6%) que saben de la seva existència.


Un altre recurs desconegut, malgrat que en aquest cas es tracta 
d’un servei privat, és la Fundació Neurològica Baix Montseny amb 
seu a Sant Celoni, que 434 persones (69,3%) desconeixen. Es 
tracta en aquest cas d’un servei adreçat a persones amb 
problemàtiques concretes.


Vegem a continuació si la variable gènere comporta variació en el 
coneixement dels serveis  i recursos existents. 

Desconeixement dels serveis i recursos


Homes Dones


CAP	   0,4%	 0,0%	 


Serveis socials municipals	 33,6%	 30,7%	 


Serveis d’ajuda a domicili particular	 53,0%	 50,3%	   


Serveis d’ajuda de la Creu Roja	 43,3%	 41,7%	 


Teleassistència	 41,4%	 33,0%	 


Casal de la gent gran	 16,8%	 14,5%


Centre residencial (municipis adjacents)	 43,3%	 38,6%


Centre sociosanitari de St. Celoni	 22,4%	 21,0%


Centre de suport social de Palautordera	 51,5%	 45,0%


Fundació neurològica Baix Montseny de St. Celoni 	 73,5%	 66,2%
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No s’observen diferències estadístiques significatives entre homes i 
dones. Les dues úniques diferències, tot i que en diferències 
percentuals de menys de 10 punts, són: el servei de teleassistència 
que el desconeix un 41,4% dels homes i un 33% de les dones, i 
l’existència de la Fundació neurològica Baix Montseny de Sant Celoni 
que la desconeix un 73,5% dels homes i un 66,2% de les dones.


Per tal de detectar si el  coneixement o no dels serveis i recursos 
varia amb l’edat, es fa una comparativa per franges d’edat


	 	 	 	 Desconeixement dels serveis i recursos 

      65–74 anys 75-84 anys més de 85  

CAP	 0,0%	 0,0%	 0,1% 

Serveis socials municipals	 34,4%	 28,5%	 31,6%


Serveis d’ajuda a domicili particular	 54,5%	 48,1%	 49,5% 

Serveis d’ajuda de la Creu Roja	 43,6%	 41,1%	 40,0%


Teleassistència	 40,1%	 35,1%	 29,5%


Casal de la gent gran	 15,9%	 15,9%	 13,7% 

Centre residencial (municipis colindants)	 40,1%	 37,4%	 48,4%


Centre sociosanitari de Sant Celoni	 21,7%	 18,2%	 27,4% 

Centre de suport social de Palautordera	 50,0%	 41,6%	 54,7%


F. neurològica Baix Montseny de St. Celoni	 66,6%	 70,1%	 75,8%


No s’observen disminucions o augments seqüencials significatius 
estadísticament entre les diferents franges d’edat. Sí que hi ha una 
disminució progressiva pel que fa al desconeixement dels serveis 
de teleassistència.


En sentit contrari, cal fer esment que el CAP el coneix tothom i que 
el Casal de la gent gran és el segon servei o recurs més conegut 
per la població, ja que només el 15,5% de la gent gran manifesta 
desconèixer-lo. Cal aclarir en aquest sentit que un percentatge 
important de la gent gran de Santa Maria de Palautordera resideix 
lluny del centre urbà (el Virgili, Pont Trencat...) i que la utilització 
d’aquest servei o recurs requereix l’ús de transport.


Passem a veure l’ús que la gent gran fa d’aquests serveis i 
recursos.
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	 	 El coneix i l’utilitza 

CAP	 97,1%	  

Serveis socials municipals	 20,3%	  

Serveis d’ajuda a domicili particular	 7,2% 

Serveis d’ajuda de la Creu Roja	   6,4% 

Teleassistència	 11,5% 

Casal de la gent gran	 28,3% 

Centre residencial (municipis colindants)	   2,2% 

Centre sociosanitari de St. Celoni	 19,8% 

Centre de suport social de Palautordera	   8,3% 

F. neurològica Baix Montseny de St. Celoni	   2,4%


Pel que fa als serveis i recursos més utilitzats observem que el CAP 
és el més utilitzat, tenint en compte que el 97% de la població el fa 
servir. En segon lloc, trobem que pràcticament 3 de cada 10 
persones del col·lectiu de gent gran utilitza el casal (28,3%); 
concretament 177 de les persones enquestades manifesta utilitzar-lo.


El tercer servei o recurs utilitzat correspon als serveis socials 
municipals, que reconeixen fer-ne ús 17 persones.


El Centre sociosanitari de Sant Celoni és utilitzat per 124 persones, 
els serveis socials municipals, per 127 persones, i el servei de 
teleassistència, per 72 persones.


9.2. Accés als serveis  

Vegem ara com accedeix la gent gran als serveis habituals i espais 
d’oci.


A la pregunta com accedeix als diferents llocs que s’indiquen, les 
respostes han estat les següents:
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Des de la seva llar habitual, com arriba als següents llocs normalment?

 

Caminant, 
menys  

de 15 minuts

Caminant, 
més  

de 15 
minuts

Transport  
col·lectiu

En cotxe 

particular  

o taxi

Supermercat o botiga 43,29% 271 4,95% 31 0,32% 2 44,25% 277

Centre de salut (CAP) 34,35% 215 12,78% 80 0,48% 3 50,64% 317

Ambulatori / hospital / socisanitari 4,79% 30 5,75% 36 2,88% 18 81,47% 510

Serveis socials municipals 15,97% 100 3,19% 20 0,80% 5 17,89% 112

Casal de la Gent Gran / tallers 18,21% 114 4,15% 26 0,48% 3 14,22% 89

Centre residencial (municipis colindants) 1,28% 8 0,96% 6 0,96% 6 14,54% 91

Centre de suport social de Sta. Mª 
Palau. 12,62% 79 3,19% 20 0,00% 0 4,63% 29

Centre d'activitats culturals i/o 
esportives 10,70% 67 4,47% 28 1,44% 9 21,41% 134

Parc o zona verda 51,76% 324 3,83% 24 0,00% 0 8,63% 54

Bar / Restaurant 16,93% 106 3,83% 24 0,16% 1 54,31% 340

Des de la seva llar habitual, com arriba als següents llocs normalment?

 

No hi vaig 
mai,  

perquè no 
n'hi ha

No hi vaig mai,  
per altres 

raons No ho sap No contesta

Supermercat o botiga 0,16% 1 6,55% 41 0,32% 2 0,16% 1

Centre de salut (CAP) 0,00% 0 1,12% 7 0,16% 1 0,48% 3

Ambulatori / hospital / socisanitari 0,32% 2 3,51% 22 0,16% 1 1,12% 7

Serveis socials municipals 1,12% 7 57,83% 362 0,96% 6 2,24% 14

Casal de la Gent Gran / tallers 1,28% 8 58,95% 369 1,12% 7 1,60% 10

Centre residencial (municipis colindants) 3,04% 19 72,68% 455 2,24% 14 4,31% 27

Centre de suport social de Sta. Mª 
Palau. 1,92% 12 73,16% 458 1,44% 9 3,04% 19

Centre d'activitats culturals i/o 
esportives 1,12% 7 56,07% 351 1,92% 12 2,88% 18

Parc o zona verda 0,16% 1 32,59% 204 0,64% 4 2,40% 15

Bar / Restaurant 0,00% 0 21,88% 137 0,32% 2 2,56% 16
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Cal destacar, en primer lloc, que hi ha un percentatge elevat de 
gent gran que manifesta no anar mai a determinats serveis i espais 
lúdics:	 


	 No hi vaig mai 

	 % persones 

Supermercat o botiga	 6,7%	  42


Centre de salut CAP	 1,1%	   7


Ambulatori / hospital / sociosanitari	 3,8%	 24


Serveis socials municipals	 58,9%	 369


Casal de la gent gran	 60,3%	 377


Centre residencial (altres municipis) 	 75,7%	 474


Centre de suport social Palautordera	 75,1%	 470


Centre d’activitats culturals i/o esportives	 57,2%	 358


Parc o zona verda	 32,8%	 205


Bar / restaurant	 21,9%	 137


Es fa molt poc ús del transport col·lectiu: només 13 persones 
(5,5%) manifesten utilitzar-lo.


El desplaçament a peu, quan la distància requereix més d’un quart 
d’hora de caminar, és el mitjà emprat per 31 persones (13,1%).


El principal mitjà de desplaçament és a peu (per fer distàncies 
curtes) o bé en cotxe particular o taxi.


Des de la seva llar habitual, com arriba als següents 
llocs normalment?

0,00%

22,50%

45,00%

67,50%

90,00% Caminant, menys 
de 15 minuts

Caminant, més 
de 15 minuts

Transport 
col·lectiu
En cotxe particular 

o taxi
No hi vaig mai, 

perquè no n'hi ha
No hi vaig mai, 
per altres raons
No ho sap

No contesta
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Es relacionen a continuació els percentatges de persones que es 
desplacen a peu (per recórrer distàncies inferiors a 15 minuts) o bé 
en cotxe particular o taxi als diferents serveis.


	 Caminant Cotxe particular / taxi


Supermercat o botiga	 48,3%	 44,3%	  

Centre de salut CAP	 47,2%	 50,6%


Ambulatori / hospital / sociosanitari	 10,5%	 81,5%	 


Serveis socials municipals	 19,2%	 17,9%	  

Casal de la gent gran	 22,4%	 14,2%	 


Centre residencial (altres municipis) 	   2,3%	 14,5%	 


Centre de suport social Palautordera	 15,8%	   4,6%	 


Centre d’activitats culturals i/o esportives	15,2%	 21,4%	  

Parc o zona verda	 55,7%	   8,7% 

Bar / restaurant	 36,7%	 54,3% 

Cal aclarir d’entrada que aquests percentatges es refereixen a la 
totalitat de població i ja hem vist abans que a determinats llocs hi 
ha un percentatge molt elevat de població que ha manifestat no 
anar-hi mai.


Observem que el desplaçament habitual per anar a l’hospital és el 
cotxe particular o bé el taxi. Cal esmentar que l’hospital més proper 
és el de Sant Celoni i el mitjà de transport per arribar-hi ha de ser 
forçosament mecànic.


De la mateixa manera l’ús del cotxe particular o taxi és el sistema 
emprat per més de la meitat de la població (50,6%) per anar al CAP, 
mentre que un 47,2% ho fa a peu.


L’accés al supermercat o botiga també es fa en més mesura amb 
cotxe que a peu (44,3% amb cotxe; 48,3% a peu). 
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9.3. L’oferta i recursos públics existents (CAP, casal, serveis 
socials...) que existeixen en el municipi per atendre la gent gran 
són...


A la qüestió de si l’oferta i recursos públics existents (CAP, casal, 
serveis socials...) que existeixen en el municipi per atendre la gent 
gran són suficients o no, les respostes han estat les que es 
descriuen a continuació:


� 

Majoritàriament (55,3%) els enquestats consideren que l’oferta és 
adequada, mentre que una mica més de la quarta part de la gent 
gran (27,6%) la considera insuficient. 


També trobem que un 17,1% de la gent gran no té opinió formada  
respecte a aquesta qüestió. 


Passem a veure si els homes i les dones tenen una opinió semblant 
respecte a aquesta qüestió. 


Homes Dones


Adequats	 54,9%	 55,6%


L'oferta i recursos públics que existeixen en el municipi per atendre la 
gent gran són ...

   

Adequats 55,27% 346

Insuficients 27,64% 173

No ho sap 17,09% 107

Total 626

L'oferta i recursos públics que existeixen en el municipi 
per atendre la gent gran són ... 

0,00%

15,00%

30,00%

45,00%

60,00%

Adequada Insuficients No ho sap
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Insuficients	 25,8%	 29,1% 

No ho sap	 19,4%	 15,4% 

No s’observen diferències estadístiques significatives entre les 
opinions dels homes i les de les dones.


9.4. Serveis i prestacions necessaris 

Vegem a continuació quins serien aquells serveis que la gent gran 
considera que caldria crear i posar a la seva disposició.


La demanda de més residències i més ben equipades és formulada 
per un 50,8% de la gent gran la qual cosa pot significar que la 
meitat de la gent gran no té la percepció de necessitat de més 
serveis, ja que cap de la resta de respostes ha obtingut més del 
50%. Si sumem les opcions «no ho sap» i l’opció «no contesta», 

Al seu parer, quins serveis i/o prestacions seria necessari 
crear?

   

Potenciar i millorar l'assistència domiciliària 

(caps de setmana, nits, per hores ... etc.) 41,67% 260

Més residències i més ben equipades 50,80% 317

Habitatges tutelats o apartaments amb serveis 35,42% 221

Centres de dia al municipi 45,51% 284

Serveis de menjar / bugaderia a domicili 24,52% 153

Millorar la informació, els tràmits 

(escurçar períodes, facilitar els tràmits) 35,10% 219

Donar ajudes econòmiques a la gent gran 42,95% 268

Crear ofertes d'oci i temps lliure, esports 
(senderisme ...) 20,03% 125

Crear grups d'autoajuda i de voluntariat per a 

famílies de malalts 32,53% 203

No ho sap 13,46% 84

No contesta 0,32% 2

Altres 19,55% 122
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s’obté que un 13,8% de la població no té opinió formada o no la 
vol manifestar.


Pel que fa a la resta de respostes, les principals per ordre 
d’importància numèrica han estat: «Disposar de Centre de Dia al 
municipi» (45,5% de respostes), «Recolzament econòmic a la gent 
gran» (42,3%), «Potenciar i millorar l’assistència domiciliària» (41,7%), 
la creació d’habitatges tutelats o apartaments amb serveis (35,4%); el 
foment de la creació de grups d’autoajuda és una opció escollida pel 
32,5% de la gent gran. Respecte d’aquesta darrera opció, cal 
esmentar que es tracta d’un suport que ha d’oferir la mateixa població, 
mentre que la resta es poden catalogar com a demandes a oferir per 
part de l’administració pública a qui possiblement se li demani, i en 
aquest cas seria a l’Ajuntament, que potenciï o estimuli la creació 
d’aquests grups d’autoajuda per tal que més endavant aquests 
funcionin de manera autònoma. De la mateixa manera que passa amb 
la coordinació entre els diferents serveis –i ara estem plantejant 
hipòtesis–, que cal potenciar-la inicialment perquè després esdevingui 
una norma quotidiana, amb els grups d’ajuda mútua succeeix el 
mateix.


Passem a veure fins a quin punt les opinions esmentades són 
compartides entre homes i dones. 


Les respostes obtingudes per sexes són les següents:


Homes	 Dones


Potenciar i millorar l’assistència domiciliària	 37,8%	 44,5%

Més residències i més ben equipades	 48,7%	 52,4%

Habitatges tutelats o apartaments amb serveis	 35,2%	 35,5%	
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Centres de dia al municipi	 45,3%	 45,7%	

Serveis de menjar / bugaderia a domicili	 25,1%	 24,1%	

Millorar la informació...	 33,3%	 36,4%	

Donar ajudes econòmiques	 38,6%	 46,2%	

Crear ofertes d’oci	 20,2%	 20,0%	

Grups d’autoajuda	 30,3%	 34,2%

No ho sap	 16,5%	 11,2%	

No contesta	   0,4%	   0,3%	

Altres	 18,4%	 20,4%	

D’entrada observem que la majoria de respostes tenen una mateixa 

consideració per ambdós sexes. De fet, només dues de les 
respostes tenen un diferencial en percentatge de més del 5%.  La 
necessitat de percebre ajuts econòmics és assenyalat per 7,6 més 
de dones que d’homes.


L’altra qüestió assenyalada amb un percentatge superior de dones 
que d’homes és la de «potenciar i millorar l’assistència sanitària». 
En aquest cas ha estat amb un diferencial de 6,7 punts. 


9.5. La residència com a alternativa


A la qüestió plantejada de «Si en el seu municipi hi hagués la 
possibilitat d’anar a viure a una residència o a un pis de serveis 
socials amb serveis comuns (menjar, neteja, bugaderia...), amb 
quina probabilitat hi aniria a viure?» s’han obtingut les respostes 
següents:


Possibilitat anar a viure a una Residència o pis assistit

   

Poc probable 41,85% 267

Ho valoraria seriosament 29,00% 185

Molt probable 17,87% 114

No ho sap 11,13% 71

No contesta 0,16% 1

Total 638
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� 

Si s’agrupen les respostes «Ho valoraria seriosament» i «Molt 
probable» trobem que 299 persones podrien optar per un d’aquests 
models: residència o pis assistit. O el que és el mateix, un 47% de 
la gent gran optaria per aquest servei. D’altra banda, el 41,9% (267) 
de les persones enquestades veu poc probable anar a viure a una 
residència o pis assistit. 


La resta de persones enquestades (11,3%) no s’ha posicionat.


Els resultats obtinguts han comportat que es desglossin les 
respostes obtingudes en funció del gènere, i els resultats han estat 
els següents:


	 Homes	 Dones


Poc probable	 41,8%	 41,9%


Ho valoraria seriosament	 27,1%	 30,4%


Molt probable	 17,9%	 17,8%


No ho sap	 13,2%	 9,6%


No contesta	 0,0%	 0,3%


D’entrada s’observa que hi ha paritat d’opinió entre homes i dones 
en aquest tema. Hem volgut però, endinsar-nos una mica en les 
franges d’edat i els resultats són aquests:


Franja d’edat de 65 a 74  

	 Homes	 Dones


Poc probable	 39,8%	 35,0%


Ho valoraria seriosament	 28,4%	 33,9%


Si en el seu municipi hi hagués la possibilitat d'anar a viure a una 
residència o a un pis de serveis socials amb serveis comuns (menjar, 

neteja, bugaderia ..), amb quina probabilitat hi aniria a viure?

0,00%

12,50%

25,00%

37,50%

50,00%

Poc probable Ho valoraria seriosament Molt probable No ho sap No contesta

�103



La gent gran a la Vall alta de la Tordera  Santa Maria de Palautordera

Molt probable	 19,2%	 19,8%


No ho sap	 12,8%  	 10,7%


No contesta	 0,0%	 0,6%


Observem que en aquesta franja d’edat les diferències percentuals 
entre homes i dones pel que fa a la qüestió plantejada no són 
significatives. Les diferències més rellevants s’ubiquen a l’entorn 
del 5%. Hem d’assenyalar però que les dones ho veuen «poc 
probable» en un 35% mentre que els homes ho veuen en un 
39,8%. Ara bé, la suma de les opcions «Molt probable» i «Ho 
valoraria seriosament» continua sent l’opció més assenyalada, tant 
per part dels homes com per part de les dones(homes: 47,6%; 
dones: 53,7%).


Franja d’edat de 75 a 84 

	 Homes	 Dones


Poc probable	 40,9%	 42,5%


Ho valoraria seriosament	 30,1%	 29,3%


Molt probable	 17,2%	 19,7%


No ho sap	  12,9%	   8,7%


No contesta	   0,0%	  0,0%


En augmentar l’edat de les persones enquestades, es veu menys 
probable  anar a una residència, tot i que en percentatges poc 
diferenciats pel que fa als homes, atès que només hi ha una 
variació percentual d’1 punt en relació a les respostes dels homes 
de la franja d’edat anterior (65 a 74 anys). Les dones, en canvi, ho 
veuen «Poc probable»  en un percentatge semblant al dels homes, 
però amb una diferència de 7 punts respecte a la franja d’edat 
anterior. Com en el cas anterior, la suma de les opcions que són 
respostes afirmatives amb diferents matisos, segueix sent la 
resposta més assenyalada (homes: 47,3%; dones: 49%).


La resta d’opcions no varien respecte al que ha manifestat la gent 
gran d’edat compresa entre els 64 i 75 anys.


Vegem si en augmentar la franja d’edat, es manté aquesta 
tendència.


Franja d’edat de més de 85 


	 Homes	 Dones


Poc probable	 52,6%	 59,3%
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Ho valoraria seriosament	 13,2%	 23,7%


Molt probable	 15,8%	   8,5%


No ho sap	 18,4%	   8,5%


No contesta	 0,0%	   0,0%


Es manté la tendència a la disminució respecte a la possibilitat 
d’optar per una residència o pis assistit; d’aquesta manera gairebé 
el 60% de les dones ho veuen «Poc probable» i entre els homes el 
percentatge se situa en el 52,6%.


Entre els homes de 85 anys o més, el fet de valorar-ho seriosament 
baixa més de 16 punts, mentre que entre les dones la disminució 
és de l’ordre del 6%. 


Malgrat la disminució de l’opció d’anar a una residència o pis 
assistit, no deixa de ser significatiu que si agrupem les opcions «Ho 
valoraria seriosament» i «Molt probable», els percentatges se situen 
en el 29% dels homes i en el 22% de les dones.


Cal esmentar que el nombre de persones enquestades disminueix 
a mesura que avança l’edat i, per tant, els percentatges tenen un 
valor més relatiu que en les franges d’edat anteriors.


Tot i això, sembla que l’opinió respecte a la la possibilitat d’anar a 
viure a una residència o a un pis assistit és més subjectiva quan 
l’objectiu es veu llunyà. En canvi, a mesura que la possibilitat es va 
fent factible per l’edat, la idea es va refusant i s’acaba considerant 
la situació en què es viu com una situació a la que la gent gran s’ha 
acostumat.
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10. EL COMPROMÍS AMB LA SOCIETAT


L’exercici de compromís amb la societat és una opció que pot fer 
qualsevol persona que la seva salut li permeti. El voluntariat és la 
millor manera d’exercir aquest compromís. Per això, es va consultar 
als enquestats respecte de la seva predisposició per a la realització 
de tasques de voluntariat per a la comunitat.


10.1. Les activitats de voluntariat  

� 

Observem que 180 persones (28,8%) han manifestat estar 
disposades a fer treball voluntari. Mentre que un 63,9% ho 
descarta.


Tot sembla indicar que hi ha predisposició a fer aportacions a la 
comunitat a partir del treball voluntari. 


Li agradaria participar en activitats de voluntariat per a la comunitat?

   

Sí 28,75% 180

No 63,90% 400

No ho sap 4,95% 31

No contesta 2,40% 15

Li agradaria participar en activitats de voluntariat per a 
la comunitat?

0,00%

17,50%

35,00%

52,50%

70,00%

Sí No No ho sap No contesta
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Pel que fa a aquesta predisposició en funció del gènere, les 
respostes han estat les següents:


Homes 	 Dones


Sí	 31,3%	 26,8%


No	 61,2%	 65,9%


No ho sap	   4,9%	   5,0%


No contesta	   2,6%	   2,2%


Observem una diferència de menys de 5 punts percentuals entre 
homes i dones. Els homes es mostren més predisposats al treball 
voluntari que les dones. No obstant això, cal recordar que sobre les 
dones recauen totes les tasques domèstiques i la disponibilitat de 
temps no és la mateixa que la dels homes.


D’altra banda, cal plantejar dues reflexions: a) en primer lloc, cap la 
possibilitat que hi hagi persones que realitzen una tasca voluntària 
sense donar-li aquesta consideració i que en el moment de 
respondre aquesta qüestió no ho hagin ubicat com a activitat de 
voluntariat; b) la majoria de projectes que impliquen la tasca de 
voluntariat són projectes definits i concrets en els quals la gent 
voluntària se sent més motivada per la tasca de recolzament a 
col·lectius concrets o a temes específics, que per la tasca altruista. 
És possible que en definir-se projectes concrets, la disponibilitat 
per dur a terme activitats voluntàries esdevingui més concreta i 
mobilitzadora.


10.2. El desinterès pel voluntariat


Hem observat que més de la meitat de la gent gran ha manifestat 
no estar disposada a realitzar treball voluntari com a aportació a la 
comunitat. 


Cal esmentar que els percentatges s’han calculat respecte de la 
població que ha manifestat no estar interessada en el treball 
voluntari, no sobre el total de la població enquestada. Així les 
respostes han estat realitzades per 402 persones.
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Observem quins poden ser-ne els motius.


� 

D’entrada s’ha de fer constar que hi ha 99 persones que són 
dependents, la qual cosa és un greu impediment per a la realització 
de treball voluntari. Per tant, les persones que no opten per fer 
voluntariat són 301.


La manca d’interès és la causa que esgrimeixen 230 persones per 
no exercir  l’aportació voluntària. Unes altres 59 persones no en 
tenen una opinió formada o bé ha preferit obviar la resposta.


Les respostes obtingudes per sexes són les següents:


	 Homes	 Dones


Manca d’interès	 59,4%	 55,7%


Manca d’informació	   4,2%	   3,0%  


Per ser una persona depenent	 27,9%	 20,0%


No ho sap	   6,1%	   4,2%


En cas negatiu, quin n'és el motiu?

   

Manca d'interès 57,21% 230

Manca d'informació 3,48% 14

Per ser una persona 
depenent 24,63% 99

No ho sap 4,98% 20

No contesta 9,70% 39

En cas negatiu, quin n'és el motiu?
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No contesta	 10,3%	   9,3%


Observem que la manca d’interès, la dependència d’altres 
persones o bé la manca d’informació, no presenten diferències 
significatives entre les respostes dels homes i les de les dones.


10.3. Àmbits  d’interès


Passem a veure en quins àmbits estarien interessats a participar les 
106 persones que han respost afirmativament a la possibilitat de 
realitzar voluntariat.


� 


En cas positiu, en quin/s àmbit/s li agradaria participar?

   

Infància 16,11% 29

Cultura 18,89% 34

Adolescència 3,33% 6

Medi ambient / Qüestions socials / Econòmiques 16,67% 30

Participació ciutadana 20,56% 37

Gent gran 44,44% 80

Salut (acompanyaments, pacient expert .... ) 16,11% 29

No ho sap 3,33% 6

No contesta 1,11% 2

Altres particulars del enquestat 23,89% 43

En cas positiu, en quin/s àmbit/s li agradaria participar?

0,00%

12,50%

25,00%

37,50%

50,00%
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Observem que l’exercici de voluntariat vers al propi sector de 
pertinença és el que motiva més la gent gran de Santa Maria de 
Palautordera, atès que s’hi han posicionat 80 persones. El 44,4% 
de les persones disposades a fer treball voluntari adrecen el seu 
interès cap a la gent gran. 


En segon lloc i amb menys de la meitat de persones se situa el 
tema de la participació ciutadana, o sigui la possibilitat d’incidir en 
els afers polítics del municipi de manera quotidiana. Aquesta ha 
estat l’opció triada per 37 persones (20,6%).


La tercera opció és ocupada per l’àmbit cultural. En aquest tema 
s’hi ha posicionat el 18,9% de la població disposada a fer treball 
voluntari, 34 persones en concret.


L’agrupació dels diferents temes «Medi Ambient, qüestions socials, 
econòmiques» ha estat el sector escollit per 30 persones (16,7%).


A continuació hi ha dos temes amb el mateix nombre de persones 
interessades: «Infància» i «Salut», cadascun dels quals motiva 29 
persones (16,1%).


La resta d’opcions de resposta no tenen gaire significació 
estadística. 
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Observem, a continuació, si el gènere de pertinença comporta 
motivacions vers uns àmbits o uns altres. Les respostes obtingudes 
en funció del gènere són les següents:


	 Homes	 Dones


Infància	 11,9%	 19,8%	 


Cultura	 21,4%	 16,7%	 


Adolescència	   6,0%	   1,0%	   


Medi ambient/ socials/ econòmiques	 22,6%	 11,5%	 


Participació ciutadana	 23,8%	 17,7%	 


Gent gran	 39,3%	 49,0%	 


Salut	   8,3%	 22,9%	 


No ho sap	   3,6%	   3,1%	 


No contesta	   1,2%	   1,0%	 


Entre els homes predominen els àmbits següents:

• Gent gran

• Participació ciutadana

•  Medi Ambient, qüestions socials, econòmiques

• Cultura


Mentre que les dones es posicionen en qüestions més concretes i 
properes a la persona:


• Gent gran

• Salut

• Infància 

• Participació ciutadana

• Cultura


Tant entre els homes com entre les dones hi ha al voltant d’un 3% 
de persones que no saben en quin àmbit els agradaria participar, el 
que es pot entendre com allò en què calgui en determinats 
moments.


Convé destacar la diferència percentual entre homes i dones pel 
que fa a la preferència d’àmbits de dedicació del treball voluntari. 
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Així en els temes de «Salut» i de «Gent gran» tenen més preferència 
les dones que els homes, amb una diferència percentual de 14 i 10 
punts respectivament.


En canvi l’agrupació «Medi Ambient, qüestions socials, 
econòmiques» s’hi ha estat escollida per més homes, amb una 
diferència percentual d’11 punts.


�112



La gent gran a la Vall alta de la Tordera  Santa Maria de Palautordera

11. SATISFACCIÓ PERSONAL 

11.1. Valoració de la vida quotidiana


Per cloure aquest informe, es va demanar a les persones 
enquestades que valoressin en quin grau se senten satisfetes amb 
diferents aspectes de la vida.


�

S’observa que les relacions familiars i les condicions de l’habitatge 
són aquells aspectes amb els quals la gent gran se sent més 
satisfeta, amb un 93,9% en cada aspecte. De fet, i si s’obvia en 
aquests casos el posicionament «Regular» per la seva poca 
significació estadística, només 7 i 8 persones respectivament (1,1% 
i 1,3%) manifesten no sentir-se satisfetes en aquests aspectes. 


Pel que fa a l’entorn social, el 91,2% de la gent gran (570 persones) 
es mostra satisfet, el 5,1% (32 persones) el considera regular, i 17 
persones (2,7%) es mostren poc satisfetes.


En quin grau se sent satisfet respecte als següents aspectes de la vida?
  Satisfet Regular Poc satisfet

Les relacions familiars 93,92% 587 4,32% 27 1,12% 7

Les condicions d'habitatge 93,92% 587 4,32% 27 1,28% 8

L'entorn social 91,20% 570 5,12% 32 2,72% 17

La situació econòmica 55,04% 344 35,36% 221 8,96% 56

L'estat anímic 62,72% 392 29,44% 184 7,20% 45

El temps de lleure, activitats d'oci 72,64% 454 17,12% 107 8,48% 53

En quin grau se sent satisfet respecte als següents 
aspectes de la vida?

0,00%
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50,00%
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100,00%

Satisfet
Regular
Poc satisfet
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Els percentatges de satisfacció baixen en els tres aspectes 
següents, és a dir, en la situació econòmica, l’estat anímic i el 
temps de lleure i activitats d’oci. Pel que fa a la situació econòmica, 
només es mostra satisfet el 55% de la gent gran, pràcticament un 
35,4% (221 persones) la considera «Regular», i 56 persones (9% 
del total) la consideren dolenta o el que és el mateix «Poc satisfet». 
Hem de recordar que, en l’apartat de la situació econòmica (punt 
3.5 d’aquest informe), el 50,1% de la gent gran de Santa Maria de 
Palautordera ha manifestat no arribar a final de mes de manera 
desfogada econòmicament. No només això, sinó que també cal 
recordar que 59 persones han manifestat no disposar de cap ingrés 
propi i que una cinquena part de la gent gran percep menys de 664 
euros mensuals i que aquesta és una situació que afecta més les 
dones que els homes.


El temps de lleure i activitats d’oci és un dels temes que ha 
obtingut una puntuació més baixa respecte dels assenyalats abans. 
Així el 72,6% de la població se sent satisfeta en relació a aquest 
aspecte; però hi ha 53 persones (8,5%) que s’hi manifesta «Poc 
satisfet».


En darrer lloc pel que fa al nivell de satisfacció, a part de la situació 
econòmica, és l’estat anímic. Amb aquest aspecte se sent satisfet 
el 62,7% de la gent gran; i en sentit contrari trobem que 45 
persones (7,2%) es mostra «Poc satisfet».


Les respostes obtingudes per sexes són les següents:


Satisfet/a 

Homes	 Dones


Les relacions familiars	 95,2%	 93,0%


Les condicions d’habitatge	 96,7%	 91,9%


L’entorn social	 90,3%	 91,9%


La situació econòmica	 59,0%	 52,1%


L’estat anímic	 70,5%	 56,9%


El temps de lleure	 79,5%	 67,5%


Les relacions familiars i l’entorn social són dos aspectes valorats en 
les mateixes proporcions tant pels homes com per les dones. Les 
diferències estadístiques no resulten significatives.
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Les condicions de l’habitatge són valorades en menor proporció 
per les dones que pels homes, tot i que la diferència percentuals és 
de només 5 punts.


L’estat anímic però mostra diferències significatives entre ambdós 
sexes; atès que les dones es mostren satisfetes en un percentatge 
de més de 13 punts percentuals inferior als homes. Així els homes 
que se senten satisfets amb el seu estat anímic és del 70,5%, 
mentre que les dones ho manifesten en un 56,9%. O sigui, hi ha 
una part molt important de dones grans que no gaudeixen d’un 
estat anímic òptim.


11.2. Viure la jubilació


De l’estudi de la Seu d’Urgell que s’ha citat anteriorment, recollim la 
cita següent: «La jubilació representa un canvi molt important, un 
punt d’inflexió en el cicle vital, ja que suposa la finalització de 
l’activitat laboral que en molts casos ha ocupat una gran part del 
temps, de manera que la jubilació es pot viure com una etapa de 
descans o d’autorealització personal per la disponibilitat de temps 
lliure o com una etapa de pèrdua o de desvalorització per quedar 
fora del mercat de treball (sobretot en el cas dels homes perquè per 
a ells la finalització de la vida laboral suposa un canvi en el rol per al 
qual han estat preparats i que han desenvolupat durant molts anys 
en l’àmbit productiu). 


Coincidint amb aquesta apreciació s’ha preguntat a la gent gran de 
Santa Maria de Palautordera com viuen la jubilació.


Com viu la jubilació?

   

Com una etapa positiva 38,40% 240

Com una etapa més de la vida 53,44% 334

Com una etapa negativa 5,44% 34

No ho sap 2,24% 14

No contesta 0,48% 3
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�

La gent gran de Santa Maria de Palautordera no viu la jubilació com 
una etapa negativa, sinó tot al contrari. Tot i que per a 34 persones 
(5,4%) no es tracta ni d’una etapa més de la vida ni d’una etapa 
positiva. Mentre que el 38,4% (240 persones) ho perceben com una 
etapa positiva i la majoria, 334 persones (53,4%), com una etapa 
més de la vida.


Interpretem que la gent gran viu i veu la vellesa com una etapa en 
què es gaudeix d’un benestar amb límits creixents.


Com viu la jubilació?
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CONCLUSIONS DE LA GENT GRAN A LA VALL ALTA DE LA 
TORDERA

I.- CONVIURE i PARTICIPAR A LA VELLESA

La nostra societat associa en general ser gran amb la jubilació, i 
situa aquesta línia als seixanta-cinc anys, tot i la relativitat personal i 
jurídica d’aquests conceptes. Es distingeixen tres grans etapes de 
la vida humana: la joventut, la maduresa i la vellesa. Les seves 
fronteres són molt obertes i personals, i les etapes de cadascú es 
poden dividir i subdividir. Però no és aquesta la qüestió, sinó veure 
com està realment la gent gran que viu a la nostra vall. 

Ser gran es diferencia de les altres etapes, entre altres coses, per la 
disponibilitat de temps lliure, per un cert nivell d’experiència i 
coneixement social, per una renda bàsica generalment coberta i per 
un desgast corporal sensible, que s’accentua amb els anys. En 
aquest aspecte és evident que la fase de 65 a 80 anys és més 
activa i la fase posterior als 80 anys més passiva, amb increment de 
la dependència.

El nostre temps posa de manifest un fet nou com és la participació 
activa i notable de la gent gran en moltes activitats i en els 
moviments socials, culturals, polítics i fins i tot, a vegades, en 
l’esport. Coneixem la participació de la gent gran en el moviment 
independentista del nostre país i observem l’aparició de noves 
formes d’acció com els ‘iaio flautes’ o els avis per la república. Per 
les imatges i reportatges constatem que la participació nombrosa de 
persones grans en moviments com les armilles grogues a França o 
el Brexit anglès són importants. A la nostra vall sabem de la seva 
participació a les entitats culturals i socials dels nostres pobles.

L’enquesta destaca la disponibilitat del 30% de la gent gran a oferir-
se com a voluntaris per actuar en àmbits comunitaris, especialment 
d’atenció i relació amb la pròpia gent gran, en activitats culturals o 
d’acció comunitària. Això vol dir parlar de la disponibilitat d’unes 300 
persones a col·laborar en activitats col·lectives, de petit o gran 
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format en els nostres pobles, algunes de les quals ja ho estan fent 
d’una o altra manera.

La gent gran ha deixat de ser un sector marginal de la societat 
actual per convertir-se en un component viu de l’actualitat social, 
cultural i política i del futur que volem, tot i ser conscients de la seva 
progressiva decadència. A diferència de fa uns anys, s’està 
superant una certa desconsideració cap a les persones grans i es 
reconeix i valora la seva participació activa a la vida a la comunitat. 
Cal tenir en compte també les dificultats que aporta l’adaptació a la 
imposició de les noves tecnologies i l’abús que en fan les grans 
corporacions respecte als usuaris i l’escàs respecte pels seus drets, 
si bé també aprenen a saber aprofitar les oportunitats que els 
ofereixen aquestes tecnologies. 

La convivència social de la gent gran a la vall és important; el 85,4% 
viu en parella, amb relació satisfactòria amb fills i nets, i un 90% 
està satisfeta de la relació amb el seu entorn social. Si bé cal 
constatar que prop d’un 20% de les persones viuen soles (dues 
terceres parts són dones) i amb majors dificultats. 

Els punts principals de vida social durant la vellesa són és el carrer, 
els espais públics, els bars, cafès i les botigues, que actuen com a 
factors oberts de convivència, sociabilitat i cohesió local, a més de 
les visites dels familiars i amics als seus propis domicilis.

És significatiu també comprovar el coneixement que hi ha sobre els 
casals de la gent gran, per sobre de les altres entitats i recursos 
socials del poble. Els esplais o casals apareixen com a referència 
per a la gent gran, amb notable potencial d’actuació si tenim en 
compte que un dels requeriments més expressats a l’enquesta és la 
formació de grups d’autoajuda, de suport contra la soledat, de 
convivència i promoció d’accions culturals més obertes i 
participatives. Amb presència a més dels aspectes propis de la seva 
riquesa humana i al dret a una mort digna.

L’estudi i les converses amb les persones enquestades ens mostren 
que hi ha una excessiva separació entre els serveis sanitaris, 
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socials i cívics per a la gent gran als pobles, i les diferents 
administracions. Els ajuntaments i els casals haurien de promoure i 
facilitar una xarxa d’atenció i ofertes coordinades i orientades a la 
gent gran.

En aquest sentit hi ha tres objectius que poden contribuir a millorar 
la convivència i la vida social de la gent gran a mig termini:

1. Estimular i multiplicar les formes de participació activa de gent 
gran a les activitats i entitats dels pobles, de manera que les 
xarxes socials i cíviques siguin obertes i dinàmiques, amb 
sensibilitat d’integració i interrelació social, cultural i econòmica. 

2. Potenciar els casals de la gent gran ampliant les seves activitats, 
obrint-los més al poble i ampliant els serveis que responguin a 
noves necessitats i expectatives dels grans.

3. Promoure i mantenir un urbanisme que afavoreixi la convivència 
gràcies als nuclis urbans de botigues, restauració, festes als 
espais públics i activitats al carrer de les entitats dels pobles.

II. SALUT, LÍMITS I SATISFACCIÓ PERSONAL

Envellir bé es recolza en cinc pilars: salut, situació econòmica, 
allotjament, vida social i vida personal. En les dades que recollim és 
possible aconseguir una visió personal i col·lectiva de com estem 
envellint.  

L’envellir afecta lentament i de forma desigual, encara que 
progressiva la salut, els límits d’actuació personal i per tant, la 
pròpia autonomia. Com hem vist a l’enquesta, un 82,6% de les 
persones grans es mediquen habitualment; les afeccions d’artrosi, 
artritis o reumatismes són abundants (més del 50%), el control de la 
pressió, del sucre, de la vista, de l’oïda i del cor és rellevant i més 
del 16% tenen algun tipus de trastorn mental (depressió, ansietat, 
Alzheimer...). Un 25% de les persones enquestades havien 
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ingressat en algun moment en un centre sanitari en els dos darrers 
anys.

Constatem que el nivell d’autonomia personal és alta, d’un 90%. 
Les principals limitacions són les de moviment, prop d’un 10%: 
caminar fora de casa, pujar o baixar escales, dutxar-se, cuinar... En 
general, la principal assistència la presta la parella i els fills amb 
notable satisfacció, si bé en un 7,5% es requereix l’ajut d’algun 
treballador familiar. 

En valorar la satisfacció per la vida quotidiana, més del 90% dels 
avis estan satisfets amb les relacions familiars, les condicions de 
l’habitatge i de l’entorn social; en canvi hi ha un 41,7% que 
manifesta preocupació per la seva situació econòmica, i un 32,3% 
de les persones afirmen tenir un estat anímic fluix, en major 
percentatge entre les dones.

En general es viu l’etapa de la jubilació com a una etapa més de la 
vida, amb un sentit pràctic notable que accentua l’acceptació dels 
aspectes positius i el reconeixement dels límits de forma natural i 
raonable. 

III. PREOCUPACIÓ ECONÒMICA I SOLIDARITAT

Al llarg de la nostra vall, un 55% de la població gran manifesta que 
arriba sense problemes econòmics a final de mes, però un 45% de 
la gent diu que hi arriba amb dificultats, entre ells a un 20% li costa 
sempre acabar el mes.

Aquesta situació és més destacable en el cas de les dones, ja que 
un 13,4% manifesta no tenir cap ingrés propi i un 30% percep 
menys de 664€ mensuals, tant sols el 39% de la població de la vall 
supera els 1.001 € al mes. La insatisfacció manifestada per moltes 
dones, concretament en un 45%, és la situació econòmica amb què 
han de viure. Es compensa, en nombrosos casos, per l’economia 
de la parella. 
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No és casual que un 47,3% de les dones grans plantegin 
especialment la conveniència d’aplicar alguns recursos per poder 
ajudar a la gent gran a viure.

El fet que més del 77% de les persones grans visquin en cases de 
propietat i sense endeutament permet alleugerir les condicions de 
vida en aquesta etapa. En aquest sentit l’habitatge es converteix en 
un element d’estabilitat i tranquil·litat, a diferència de la problemàtica 
social de l’habitatge i la tendència a l’endeutament de la resta de la 
població.

Una tercera part de la gent gran ajuda econòmicament la seva 
família, ja sigui de manera puntual o regular; el cas invers, és a dir 
la gent gran que necessita ajuda econòmica familiar, representa un 
9%. Cal remarcar que l’ajuda familiar s’expressa, també, per la 
dedicació de temps tant als fills i nets, com als grans, si bé en 
aquest aspecte es constata una reciprocitat de relacions més 
equilibrada entre la cura als nets i el suport als avis. 

IV. SERVEIS I RECURSOS PER A LA GENT GRAN

Tal com ja hem vist, l’allargament de la vida permet diferenciar dues 
fases de la vellesa, la primera dels 65 als 80 anys, i la següent a 
partir dels 80. Durant la primera fase les capacitats de fer, de 
desenvolupar iniciatives i de moure’s van unides a la disponibilitat 
de temps i cobertura dels recursos bàsics, cosa que permet una 
vellesa activa, més participativa i solidària. A la segona fase a partir 
dels 80 es fa més notable el desgast corporal i els límits per actuar, 
s’incrementen les necessitats de majors recursos i serveis per 
garantir un cert nivell de benestar al llarg d’aquests anys i preveure 
la dependència.

El servei més conegut i utilitzat és el CAP, en un 99%, és el que 
genera més confiança; després venen, a distància, els casals de la 
gent gran, els serveis socials municipals i el centre sociosanitari de 
Sant Celoni, en percentatges entorn del 20%. 

�121



La gent gran a la Vall alta de la Tordera  Santa Maria de Palautordera

Globalment hi ha un descontentament notable, el 46%, sobre 
l’oferta de recursos públics per atendre la gent gran a la vall. 

Els serveis més reclamats per la gent són, en primer lloc, l’obertura 
d’una residència a la vall (49,5%) i d’un centre de dia (48,6%).

En segon lloc, la millora de l’assistència domiciliària i la dotació 
d’alguns ajuts econòmics, especialment per a les dones. 

I en tercer lloc, la conveniència de promoure habitatges tutelats o 
apartaments amb serveis i la creació de grups d’ajuda i de 
voluntariat per a famílies de malalts o impossibilitats, així com 
l’agilització dels tràmits per a ajuts i d’accés als recursos.

Només un 46% de les persones enquestades exclou el fet d’anar a 
viure en una residència o pis assistit encara que les circumstàncies 
personals ho aconsellin.

Les prestacions o serveis que la gent gran de la vall alta de la 
Tordera considera que caldria crear i posar a la seva disposició en 
el seu territori són:

1. Una residència i un centre de dia, que complementant les seves 
funcions, estiguin oberts a les necessitats de les persones de la 
vall i permetin mantenir les relacions familiars i amistoses al 
territori.

2. La millora dels serveis públics i privats d’assistència domiciliària. 
La creació d’un fons d’ajuts econòmics per a les persones grans 
amb menys recursos.

3. La creació de grups d’ajuda mútua entre la gent gran i voluntaris 
per a les persones malaltes o impossibilitades, per acompanyar 
en la soledat, possiblement a partir dels mateixos casals de la 
gent gran, que haurien de dinamitzar-se, tot obrint més ofertes 
d’activitats per a la comunitat.

4. Promoure apartaments amb serveis comunitaris o pisos assistits 
per a gent gran.
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5. Coordinar els serveis sanitaris, socials i cívics de la gent gran en 
xarxa per aconseguir una atenció més eficient a cada municipi i a 
la vall. 

6. Estudiar, a cada municipi, altres serveis comunitaris (menjar, 
bugaderia, desplaçaments...) a mesura que vagi creixent el 
nombre de persones grans residents i les seves necessitats.

V.- ALGUNES DADES SOBRE L’INCREMENT DE POBLACIÓ I 
DE LA VELLESA

L’any 2017 la vall alta de la Tordera tenia 12.277 habitants, repartits 
de la següent manera: Montseny 343, Sant Esteve de Palautordera 
2.648 i Santa Maria de Palautordera 9.286. El total de la població a 
Catalunya és de 7.441.000 habitants.

La gent gran de 65 i més anys, eren a la vall alta de la Tordera 
1.919 persones, 84 persones al Montseny que representen el 
24,5% del poble, 361 persones a Sant Esteve de Palautordera que 
representen el 13,6% del poble i 1.474 persones a Santa Maria de 
Palautordera, que representen el 15,9% del poble.

Tenint en compte que s’allarga l’esperança de vida de la mitjana de 
la població i alhora els anys de vida de la gent gran, la prospectiva 
estadística de la gent gran a Catalunya que l’any 2017 estava 
situada al 17,4%,  es preveu que l’any 2020 sigui el 18,1%, l’any 
2025 el 19,2% i l’any 2030 el 20,6%, sobre una població total l’any 
2030 de 8,4 milions d’habitants a Catalunya. (IDESCAT. Projeccions 
de població 2015 – 2030 (base 2002)).

Hem de preveure l’adaptació dels nostres pobles a aquesta realitat. 
D’acord amb l’evolució dels padrons municipals i el creixement 
previst a Catalunya, podem fer les hipòtesis per a l’any 2030 d’una 
certa estabilitat de la població al Montseny, que Sant Esteve de 
Palautordera arribarà als 3.000 habitants i que Santa Maria 
superarà els 10.000 habitants. 
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Perspectiva que tenint en compte l’increment de l’índex de vellesa a 
Catalunya en general, que passa de 17,4% al 20,6%, haurem de 
preveure també a l’alça els índexs de Sant Esteve de Palautordera i 
de Santa Maria de Palautordera, poden arribar al 15% i al 17% 
respectivament. Això pot fer que el nombre de gent gran el 2030 a 
la vall pugui arribar a 2.231 persones; unes 450 persones a Sant 
Esteve de Palautordera, unes 1.700 persones a Santa Maria de 
Palautordera i mantenir-se estable a l’entorn de 80 persones al 
Montseny. Si bé cal tenir en compte que l’increment de la gent de 
més de 85 anys es pot duplicar amb notable augment de les 
necessitats per incapacitat i dependència.
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