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Presentació
Una vegada més, tenim la satisfacció d’aportar una nova publicació amb
l’objectiu de donar suport als municipis per al desenvolupament de tasques de
promoció de la salut de la ciutadania.
La nostra preocupació i el nostre compromís per ajudar als municipis a
mantenir la salut de la població i, concretament l’equilibri emocional de les
persones grans ens ha portat a treballar els continguts d’aquest quadern amb
la finalitat de fomentar estils de vida saludables.
Envellir és un procés natural i progressiu. De fet, comencem a envellir a partir
del moment en què naixem i, a mesura que passen els anys, el cos i la ment
estan en constant procés de canvi. Al llarg de la vida passem per diferents
etapes i en cadascuna d’elles cal anar vivint noves experiències tant personals
com de l’entorn.
El quadern La vellesa, una etapa per viure intensament servirà de guia per
afrontar l’envelliment positivament i donar eines que ens permetran envellir de
manera saludable.

Dolores Gómez Fernández
Presidenta Delegada de l’Àrea de Salut Pública i Consum
Diputació de Barcelona
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Introducció
Amb l’edat, les persones experimentem canvis que afecten les nostres
capacitats, amb més o menys intensitat. La manera com vetllem per la nostra
salut al llarg de la vida pot condicionar la qualitat de tot el procés.
L’envelliment de la població europea i la necessitat d’establir accions per
millorar la salut en general i, concretament, el benestar psicològic de les
persones grans són motius de preocupació per als estats membres.
Viure positivament vol dir mantenir un equilibri emocional, donant valor a les
pròpies conviccions, escoltant i aprenent dels altres i sobretot compartint.
Gaudir d’una vida socialment activa és un dels millors estímuls per millorar el
nostre estat d’ànim i les capacitats mentals.
El quadern La vellesa, una etapa per viure intensament proporciona informació
sobre els riscos a què s’exposen les persones grans, donant-los consells
pràctics que els serviran de guia a l’hora d’afrontar les dificultats, per tal de
mantenir el benestar psicològic i millorar, així, la seva qualitat de vida.

8 | La vellesa, una etapa per viure intensament

1. Envelliment actiu i satisfactori

La vellesa, moment de canvis
Envellir és un procés sa, natural i progressiu. De fet, comencem a envellir a
partir del moment en què naixem i, a mesura que passen els anys, el cos i la
ment viuen un procés de canvi constant. Al llarg de la vida anem passant per
diferents etapes i en cada una cal anar vivint experiències noves en un mateix i
a l’entorn.
Una vida plena i satisfactòria no ha de ser necessàriament una vida sense
dificultats ni entrebancs, ja què si som capaços d’acceptar allò que no ens
agrada i de reconèixer totes les experiències positives que vivim, és possible
viure totes les etapes amb ànim i optimisme. Aquesta actitud és primordial per
poder gaudir de la darrera etapa de la vida, la vellesa.
Hi ha eines i estratègies que poden ajudar-nos a viure d’una manera més
positiva tots els aspectes de la nostra vida. És de molta ajuda ser conscients
que mai no som prou grans per aprendre i que podem créixer cada dia com
a persones. A partir d’aquesta idea serem capaços d’adquirir aquestes eines
que ens permetran envellir de manera satisfactòria, tot acceptant els canvis
inevitables que suposa la vellesa i descobrint tots els aspectes positius que
suposa fer-se gran.
És possible afrontar l’envelliment de forma positiva creant estils de vida
saludables que ens permetin gaudir d’aquesta etapa de la vida. Tenir una
actitud positiva i oberta, sentir-se actiu i part de la societat, i mantenir les
pròpies relacions socials són condicions favorables per a un envelliment
satisfactori.
Envellir és un procés natural que es pot viure de manera
molt satisfactòria prenent una actitud positiva i optimista.
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Què és l’envelliment satisfactori?
L’envelliment satisfactori suposa un conjunt d’aspectes favorables que, ben
combinats entre si, fan que la persona es faci gran mantenint un bon estat
d’ànim i una bona qualitat de vida. Aquests factors són:
• Bona funció física i mental. El cos i la ment es poden mantenir en plena
forma, encara que ens fem grans.
• Absència de malaltia o incapacitat. Si al llarg de la vida hem anat adquirint una
sèrie d’hàbits saludables, serà molt més fàcil envellir amb bona salut.
• Compromís amb la vida. És a dir, ser part activa de la societat i implicar-se
en projectes amb un objectiu comú.
Evidentment, aquests tres factors no depenen sempre, ni totalment, d’un
mateix. Algunes vegades i sense que ho puguem evitar, la vida presenta
dificultats que en un primer moment poden semblar insuperables. Però si
parem esment en aquelles coses en les quals sí que podem intervenir, ens
adonarem que podem fer-hi molt per millorar la nostra qualitat de vida.
Nosaltres som capaços de canviar o modificar situacions que
poden semblar inevitables i millorar la nostra qualitat de vida.

A la Maria cada vegada li fan més
mal els genolls a causa de l’artrosi
que pateix des de fa anys. Al principi,
quan sentia aquest dolor es quedava
a casa lamentant-se de totes les
coses que ja no podia fer. Però un
dia va decidir que aquesta no era la
manera en què ella volia envellir i es
va posar a pensar què podia fer per
millorar el seu estat. Des de llavors,
surt a caminar amb el Manel quasi
a diari, mentre parlen de les seves
coses. Els genolls ja no li paralitzen
la vida.
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Eines a l’abast per viure un envelliment satisfactori
Al llarg de la vida anem triant aquells camins que s’adiuen millor amb els
nostres interessos, capacitats i necessitats. En la vellesa és especialment
important que seleccionem, entre totes les opcions que ens planteja la vida,
aquelles que realment satisfacin les nostres necessitats i que siguin una font de
salut i benestar emocional. Per tant:
• Tria activitats que són al teu abast i et satisfan.
• Assumeix tan sols responsabilitats que et sents capaç d’assumir i
consideres importants.
• Relaciona’t amb les persones amb què et sentis realment a gust.
Ara ets tu qui decideix i qui tria el camí.
D’altra banda, atès que algunes capacitats es poden trobar més limitades
per l’efecte de l’envelliment, ara és especialment important conèixer totes les
capacitats d’un mateix per potenciar-les al màxim. Per tant:
• Si ets bon caminador o bona caminadora, camina.
• Si ets bon cuiner o bona cuinera, fes plats suculents.
• Si ets bon lector o bona lectora, gaudeix de bones novel·les.
• Si ets una persona solidària, implica’t en el voluntariat.
• Si ets bon conversador o bona conversadora, anima les tertúlies.
Pensa en les capacitats que tens i potencia-les.
De totes maneres, és cert que, sovint, quan les capacitats funcionals minven, cal
adoptar altres estratègies per poder continuar vivint satisfactòriament. Per tant:
• Posa’t ulleres si no hi veus bé. I podràs llegir una estona cada dia.
• Compra’t un bastó si et costa caminar i fes passejades amb bona
companyia.
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• Posa’t audiòfon si no hi sents i participa activament de les converses.
• Aprèn trucs de memòria si et costa recordar les coses i així no et
despistaràs tant.
• I sobretot, demana ajuda quan la necessitis per poder seguir amb les teves
activitats habituals.
Busca l’ajut necessari per seguir amb
les teves activitats de sempre.

En Manel, quan es va jubilar i va deixar el taxi, va triar l’activitat del ioga entre l’oferta del centre
cívic, perquè l’ajudaria a combatre l’angoixa. Des que està aprenent a prendre’s les coses amb més
calma, viatja molt i com que té molt bon sentit de l’orientació és sempre el guia del grup. Això sí, s’ha
hagut de comprar unes ulleres noves per poder llegir bé els mapes.
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2. Vida socialment activa
Després de la jubilació canvia considerablement la quantitat de temps lliure
de què es disposa. És en aquesta etapa de la vida quan la persona té més
llibertat per decidir quines activitats vol fer segons els seus interessos i
inquietuds. També té més llibertat per triar els ambients i les persones amb què
se sent realment còmoda. La manera de gaudir d’aquest temps i de fer que
aquest sigui una font d’enriquiment s’aconsegueix amb una vida social activa.
Una vida social i activa implica relacionar-se amb altres persones, moure’s en
ambients diferents i implicar-se en la societat. Això vol dir ampliar el marc de
relacions habituals més enllà de l’àmbit familiar i fer-ho fora de casa. També
implica estar al dia de l’actualitat per poder participar i implicar-se en allò que
ens interessa, ens afecta o ens motiva.
Un gran nombre estudis científics demostren que tenir una vida social activa
està relacionat amb una millor qualitat de vida en la vellesa; concretament,
s’han demostrat nombrosos beneficis en la salut tant física com mental de la
persona.
• Millora la imatge personal i l’autoestima.
• Millora el rendiment de la memòria.
• Millora el sistema musculoesquelètic.
• Millora l’estat metabòlic, la hipertensió i la diabetis.
• Hi ha menys risc de patir depressió o ansietat.
• Hi ha menys risc de patir sobrepès.
• Millora l’estat cardiovascular.
D’altra banda, relacionar-se permet valorar les pròpies conviccions i aprendre
altres punts de vista i compartir-los amb els altres.
Tenir una vida social activa vol dir relacionar-se amb
l’entorn i implicar-s’hi. Viure d’aquesta manera influeix
directament sobre la teva salut mental i física.

| 13

Actituds favorables per a una vida social activa
Si sempre has estat una persona amb tendència a ocupar el temps lliure
amb activitats de diferent tipus, cap problema, ho seguiràs fent de manera
totalment natural. Però si aquest no és el teu cas, si has viscut molt absorbit
per la feina o per les obligacions domèstiques, hauràs de fer un esforç per no
quedar-te tancat a casa.

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Divendres

Informàtica

Informàtica
Català

Dijous

Tarda amb
els nens

Pintura

A la porta de la nevera de casa de la Maria, hi ha enganxat un horari amb les activitats que fa al llarg
de la setmana.

• No t’imposis activitats que no et vénen de gust. Pots iniciar activitats que no
et motivin de debò, però serà molt difícil que les puguis continuar amb certa
regularitat.
• Si no tens l’hàbit de fer activitats, comença a poc a poc. És preferible que et
quedis amb ganes de fer més activitats i que no te’n cansis.
• No pensis que totes les activitats que es poden fer comencen i acaben al teu
centre cívic. Hi ha un ventall molt ampli d’opcions perquè en puguis trobar
una que s’adigui al teu tarannà. Al final d’aquest llibret trobaràs unes quantes
adreces que et poden ser útils.
• Descarta la idea que la soledat és una cosa inevitable en fer-se gran. Ara tens
temps per mantenir la relació amb les persones del teu entorn, per recuperar
antics vincles i per establir noves relacions socials.
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• Fer algun tipus de voluntariat, no tan sols té efectes positius sobre els altres,
sinó que també els té sobre un mateix. És una magnífica manera d’implicarse activament en la societat i, de passada, de fer una activitat gratificant i
saludable per a un mateix.
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3. Viure amb ànim i optimisme
És clar que en envellir apareix una sèrie de dificultats i de canvis als quals
cal anar-s’hi adaptant, i no sempre és fàcil. Algunes persones grans passen
moments emocionalment difícils a causa de la pèrdua d’éssers estimats,
problemes de salut o altres situacions que són font d’angoixa i malestar.

Depèn d’un mateix
De totes maneres, es pot comprovar com, davant d’un mateix fet, hi ha
persones que se senten absolutament afligides, mentre que d’altres són
capaces de viure-ho amb més esperança i optimisme. I és que allò que fa que
davant d’una situació ens sentim d’una manera o d’una altra és la manera com
la vivim i la podem entendre. Per exemple, un problema de salut es pot viure
com el principi d’una gran davallada o com un motiu pel qual lluitar i aprendre
a cuidar-se.
La manera de viure determinades situacions és el que farà
que siguem capaços d’afrontar-les amb optimisme.
Per tant, queda clar que, tot i que la vida planteja situacions que, en bona part,
no depenen d’un mateix, sí que s’hi pot fer molt per viure-les d’una manera
que permeti seguir gaudint de totes aquelles coses que poden fer que la vida
sigui molt més agradable.
A la filla de la Maria i en Manel li han ofert
una feina als Estats Units. En Manel està
desesperat i trist, no para de repetir que és
injust que se li enduguin una filla tan lluny. No
obstant això, la Maria se sent molt orgullosa
de la seva filla, perquè ara té una magnífica
oportunitat de demostrar la seva vàlua. A més
a més, per fi podrà posar en pràctica totes les
eines d’Internet que ha estat aprenent aquest
any, per mantenir el contacte amb ella.
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Quines coses m’estic dient a mi mateix?
Sovint, i sense ser-ne gaire conscients, ens diem a nosaltres mateixos
determinades coses que influeixen en gran mesura en el nostre estat d’ànim.
Davant d’una situació difícil ens sentirem de manera molt diferent si ens diem
«Sóc un desastre, ja no me’n surto amb res» o si, en canvi, ens diem «Això és
complicat, m’hi hauré d’esforçar per sortir-me’n».
Cada persona té una manera determinada de parlar-se a si mateix. I són
aquestes coses que un es diu a si mateix les que fan que ens sentim d’una
manera o d’una altra.
És possible canviar aquests pensaments que no ajuden. Tan sols cal ser-ne
conscient per poder-los transformar en altres més positius.

Quins són els pensaments que no ajuden?
Generalitzar
Quan una situació es veu d’una determinada manera, es tendeix a veure-ho
igual en moltes altres situacions semblants.
Si algú pensa: «Les persones grans perden la memòria i la salut»,
probablement sentirà impotència i tindrà la sensació que no hi ha res a fer.
Però si fa la reflexió que no totes les persones grans tenen problemes de
memòria i de salut, la seva actitud serà molt diferent. Llavors es dirà a si
mateix: «Algunes persones grans tenen problemes de memòria i de salut, i
com que jo no vull que això em passi, ara és el moment de cuidar-me per
mantenir-me sa i independent».
Pensament absolutista
Es refereix a la tendència que es té a vegades a pensar en termes absoluts. En
ocasions, es veuen les coses en termes de TOT o RES i MAI o SEMPRE.
Per exemple, si una persona es diu a si mateixa: «Ja no valc per a res.
Em fa mal tot el cos. No em puc moure gens», se sentirà abatuda i sense
forces per fer res. Però si para atenció en aquelles coses que encara pot fer,
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probablement, es dirà coses com: «Amb aquest dolor que sento a les cames
ja no puc ballar tanta estona com abans, però si vaig seient cada cop que em
canso també puc gaudir del ball dels diumenges».
Veure tan sols una part de la realitat
La realitat sempre és molt àmplia i té moltes facetes, i moltes situacions tenen
els seus aspectes positius i els seus aspectes negatius. Però de vegades,
quan els ànims no són gaire bons, ignorem una part de la realitat i només
veiem allò més negatiu.
Per exemple, si davant la dificultat de seguir un curs d’informàtica un es diu
quelcom com: «Aquest curs és complicadíssim, acabo totes les classes amb
mal de cap», probablement no tindrà ganes de continuar. Però si també té
en compte altres aspectes com el fet que gaudeix des que està aprenent a
navegar per Internet, es dirà a si mateix: «Les classes d’aquest curs no són
senzilles, però a poc a poc vaig aprenent i gaudint de la informàtica».
Si analitzem algunes coses que ens diem a nosaltres
mateixos i modifiquem aquests pensaments, ben
segur que ens sentirem més a gust amb nosaltres
mateixos i sabrem respondre amb més eficàcia.

Algunes idees que poden ajudar a millorar l’estat d’ànim
• Hi ha alguna cosa que t’amoïna i et pertorba? Pren consciència que el
que et fa sentir malament és la manera com afrontes aquest problema. De
quina manera reaccionarien davant la mateixa situació altres persones que
coneixes?
• Escriu en un full de paper un pensament que et faci sentir malament (per
exemple: «Sempre que parlo amb la meva filla acabem barallades»). A
continuació, torna a escriure el mateix pensament d’una manera realista,
però més positiva (per ex.: «Algunes vegades que parlo amb la meva filla,
discutim. Però aviat se’ns passa el disgust i ja tornen a fer gresca juntes») .
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• Fes una llista amb les habilitats i les qualitats que tens actualment.
Reflexiona sobre cada una d’aquestes característiques i si les poses en
pràctica o no.
• Reflexiona sobre la idea que l’única cosa que tenim és el present. El passat
ja s’ha acabat i el futur encara no existeix. I pensa en aquelles coses que
tens al teu abast ara mateix i que t’aporten satisfacció o benestar.
• De tant en tant, fes-te un regal. Busca alguna cosa que et satisfaci i regalat’ho. Per què? Doncs perquè t’ho mereixes!
• Relaciona’t. Mantén-te actiu. Implica’t en la teva comunitat o en aquells
assumptes que t’interessin i RIU sense vergonya sempre que puguis.
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4. Viure amb la ment desperta
El cervell, de la mateixa manera que tots els òrgans del cos, també envelleix. Tot
i que no es té el mateix nombre de neurones que en la joventut, està demostrat
que l’exercici mental ajuda a enfortir les connexions entre aquestes cèl·lules, a
fi de poder tenir un teixit neuronal més fort i resistent. D’aquesta manera, amb
l’activitat mental s’aconsegueix que les capacitats que es mantenen rendeixin
al màxim.
Hi ha moltes possibilitats d’exercitar la ment. El més important és que cada
persona triï activitats que li agradin i en pugui gaudir.

La Maria s’ho passa d’allò més bé anant al taller de memòria, en canvi en Manel exercita la seva
ment fent els mots encreuats del diari i jugant al dòmino amb els seus amics.

20 | La vellesa, una etapa per viure intensament

Activitats

En què t’ajuden?

Passatemps (mots encreuats, sudokus,
sopes de lletres…)

Es treballa la capacitat de concentrar-se i
l’atenció. Segons el tipus de passatemps,
es posen en marxa diferents capacitats
com el llenguatge o el càlcul.

Jocs de taula com el dòmino o les cartes

Segons el joc, cal utilitzar la memòria,
l’atenció o altres capacitats. Són
especialment recomanables perquè
són amens, entretinguts i es fan en
companyia.

Exercicis d’estimulació de la memòria.
Jocs d’ordinador o llibrets editats

Estan pensats per treballar diferents
capacitats mentals. Els jocs d’ordinador o
consoles entrenen capacitats noves sobre
el maneig de la màquina.

Tallers de memòria

Es fan en centres cívics on un
professional proposa activitats amenes
i adaptades a les capacitats i les
necessitats de cada grup. Són molt
recomanables especialment perquè són
una activitat social.

L’efecte dels ànims en la memòria
Molts problemes de memòria són causats per estats d’angoixa o depressió.
L’estat anímic de la persona és un dels aspectes que més influeixen en la
memòria i les altres capacitats. Una vida social i activa influeix directament en
l’estat anímic de la persona. Millora l’autoestima, minimitza els pensaments
que són font d’angoixa o depressió i combat el sentiment de soledat creant
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una xarxa de relacions socials.
A banda d’això, relacionar-se i implicar-se en activitats és una font
importantíssima d’estimulació per al nostre cervell, ja que fem treballar tot un
seguit de capacitats mentals i ho fem d’una manera pràcticament inconscient.
Una vida sociable i activa és un dels millors
estímuls per a la memòria perquè millora el nostre
estat anímic i totes les capacitats mentals.

Per tant, tenir una vida socialment activa…
És bo per utilitzar la memòria. Ens fa recordar les persones que ens
envolten i els aspectes més rellevants d’aquestes persones.
És bo per treballar el llenguatge. Ens comuniquem i comprenem els altres.
Llegim i escrivim.
És bo per pensar raonadament. Hem de solucionar problemes, en ocasions
complicats, que planteja la vida.
És bo per no desorientar-se. Sabrem moure’ns per entorns desconeguts
sense perdre’ns. A més, tindrem present el dia i l’època de l’any actual.
És bo per mantenir-se atent/a. Podràs estar pendent de totes les coses
que t’envolten i centrar-te en allò que t’interessa de debò.
És bo per mantenir capacitats com el càlcul. Quantes pessetes són
trenta-set euros? Quants pollastres necessites per als teus set convidats?
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5. La comunicació amb els altres
La comunicació és l’eina que permet a les persones relacionar-se entre elles.
Sovint, molts conflictes entre persones són causats per malentesos o altres
problemes de comunicació. A més, moltes vegades una conversa serena
arregla molts conflictes. Ja ho diu el refrany… parlant la gent s’entén.
Hi ha qui té més capacitat per comunicar-se d’una manera adequada i qui
en té menys. Però de totes maneres és possible millorar l’habilitat per
comunicar-se. Perquè, a comunicar-se, se n’aprèn.
Unes quantes idees que poden ajudar són:
Comunicar-se de manera adequada no sempre
és fàcil, però se’n pot aprendre.

Com em puc fer entendre?
Cal tenir en compte que la persona que transmet una idea és la responsable
que aquesta arribi correctament a l’altra persona. Però no sempre és així i de
vegades un se n’adona que allò que va dir en el seu moment s’ha entès d’una
altra manera.
Un exemple: en Manel li diu a la Maria: «No em trobo gaire bé, no t’acompanyaré al taller de
memòria». La Maria arriba al taller de memòria i li diu a la professora «Desapunta en Manel del taller
perquè diu que ja no s’hi troba gaire bé».

Són moltes les causes que poden fer que un missatge es vagi transformant.
Per això, cal tenir en compte què pot haver passat perquè allò que es va dir en
un moment determinat s’hagi entès d’una altra manera.
Per això, cal tenir especialment cura a l’hora de transmetre el missatge
correctament.
D’aquesta manera caldrà:

| 23

• Assegurar-se que no hi ha sorolls o altres estímuls que molestin o que no
deixin sentir correctament la persona que parla.
• Buscar el moment adequat perquè la persona rebi el missatge. Caldrà que
la persona pugui prestar atenció al que se li diu.
• Elaborar un missatge clar, segons la capacitat de l’altra persona per
entendre’l. Cal ser conscients que no tothom té la mateixa capacitat per
entendre segons quins missatges.
• Utilitzar les paraules correctes, segons l’estat emocional de l’altre, ja
que si la persona s’ofèn, s’inquieta o s’enfada, probablement deixarà de
comprendre el que se li vol dir.
• Assegurar-se que l’altre ha entès exactament el que se li ha dit. És útil
preguntar-ho directament amb frases com ara «M’has entès?».
• Si és una idea difícil de transmetre, pot ajudar escriure-la primer.
Cada persona és la responsable que allò que
diu sigui entès correctament. Per tant, pren les
mesures necessàries perquè sigui així.

També ens comuniquem sense paraules...
Amb les paraules, expliquem el contingut o la idea del missatge. En canvi, amb
la postura del cos, els gestos o l’expressió de la cara comuniquem l’emoció i la
intenció del missatge.
Un exemple: la Maria, alçant el to de veu i amb l’expressió de la cara totalment tensa li diu al
Manel: «Mira, Manel. Aquest cop no penso enfadar-me. Tu fes el que et sembli». En Manel sap
perfectament que la Maria està molt enfadada i que més li val fer-li cas.

Per tant, és important estar atents al que estem expressant amb el nostre cos,
perquè, fins i tot, pot arribar a determinar el que l’altra persona entendrà.
• Amb l’expressió de la cara es transmeten moltes emocions. Expressa
l’emoció que ens provoca allò que estem dient.
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• Gesticulant afegim significat al missatge i remarquem la nostra actitud cap al
tema.
• Amb el to de veu podem destacar aquelles parts més rellevants del
missatge.
• La postura del cos respecte a l’altra persona expressa la relació que es té
amb aquesta i la prepara per rebre el missatge.
No només comuniquem amb paraules. El nostre cos expressa
la intenció i l’emoció que hi posem en un determinat missatge.

Trobar la manera de dir-ho
A vegades costa trobar les paraules idònies per expressar una postura
i defensar els propis drets sense envair el terreny de l’altre. L’acció de
comunicar-se d’aquesta manera es coneix com comunicació assertiva.
Cada persona té un estil propi per comunicar-se. Aquest estil varia segons la
situació, però tothom tendeix a expressar-se d’una determinada manera en
funció de la seva personalitat.
Estil passiu: i costa defensar els seus drets. S’expressa amb timidesa i
inseguretat.
Estiu agressiu: defensa els seus drets, però trepitja els dels altres. S’expressa
amb un to autoritari.
Estil assertiu: sap defensar els seus drets sense trepitjar els de l’altre.
S’expressa amb fermesa i respecte i no defuig situacions compromeses.
La Maria li diu al Manel: «Ho sento Manel… no t’enfadis…, però és que no em trobo gaire bé… Vols
dir que cal que vingui la teva germana amb la seva família a dinar diumenge?…». En Manel li respon:
«El que a tu et passa, Maria, és que no et cau bé la meva germana! Ja n’hi ha prou de posar-me
excuses!».
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La Maria s’expressa d’una manera passiva i en Manel li respon de forma
agressiva. Cap dels dos resoldran res amb aquesta conversa, tan sols
aconseguiran enfadar-se.
Resultarà molt més útil si la Maria utilitza un to més assertiu, com el següent:
«Manel, em trobo malament i no em sento capaç de rebre la teva germana aquest cap de setmana.
Si esperem uns dies, jo em trobaré millor i els convidats estaran més ben atesos.»

Per tant, una persona assertiva…
• Defensa els seus drets sense ofendre l’altre.
• Sap dir no, amb tranquil·litat i sense patir per l’altre.
• Expressa la seva opinió i els seus desitjos de forma clara i directa.
• No evita ni delega en els altres el fet d’expressar-se en situacions
compromeses.
• Se sent segura i tranquil·la amb si mateixa.
Qui s’expressa de manera assertiva defensa la
seva postura i protegeix els seus drets sense
ofendre ni trepitjar els drets de l’altre.
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6. La relació amb la família
La relació amb els fills.
Els fills ja són persones adultes amb les quals pots compartir moltes coses. En
aquesta etapa de la vida, una bona relació amb els fills pot ser una fantàstica
font d’enriquiment i d’ajuda mútua. No només els pares poden ajudar en la
cura dels néts, sinó que també els fills poden ser una ajuda molt important per
als pares en qüestions complicades.
La relació amb els néts.
Els néts són una oportunitat magnífica per estar connectat amb l’actualitat. A
més, és molt important valorar totes aquelles coses que les persones grans els
poden aportar i enriquir.
Un avi o una àvia és, en moltes ocasions, el nexe d’unió entre l’infant i els seus
cosins o els seus oncles i, per tant, la seva figura pot ser primordial perquè el
nen o la nena aprengui a valorar la família amb més perspectiva.
D’altra banda, els avis poden col·laborar molt en l’educació de determinats
valors i actituds, atès que, actualment, en la nostra societat no sempre és fàcil
educar els nens en aquests aspectes.
La relació amb els fills, així com amb els néts, pot
resultar molt gratificant si es treu profit de l’intercanvi
d’experiències i de coneixements entre els uns i els altres.

La relació amb la parella.
Al llarg dels anys, la relació d’una parella va experimentant molts canvis.
Es passa per diferents èpoques i en cada moment la relació varia, tot i que
l’estimació sigui la mateixa. Quan ens fem grans i no tenim altres obligacions
familiars o laborals, el llaç amb la parella es pot estrènyer encara més.
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D’altra banda, la sexualitat no és una cosa només de joves; el desig sexual no
disminueix, tan sols en varia la forma. Per tant, ara és el moment de gaudir en
llibertat la relació amb la parella.

La Maria i el Manel fan sopars íntims per mantenir el desig viu.

Consells per millorar la relació amb la família
• No pretenguis entendre ni estar d’acord amb totes les decisions que
prenguin els teus fills. Ara són ells qui governen la seva pròpia vida.
• Ara bé, si hi ha alguna cosa que et faci sentir malament, no dubtis a
expressar el teu malestar. Els pots explicar com et sents per evitar discutir
les seves decisions.
• Recorda que ets tu qui decideix de quina manera et relacionaràs amb els
teus néts. Donar un cop de mà fent-te càrrec dels més menuts durant unes
hores està molt bé, sempre que això suposi una activitat gratificant per a tu.
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• Si creus que necessites ajuda, parla-ho directament amb la família. Serà
millor que decidiu junts quina ajuda necessites i de quina manera es pot
aconseguir.
• Gaudeix del temps lliure que pots compartir amb la teva parella.
• La vellesa és una etapa tan vàlida com qualsevol altra per iniciar una nova
relació de parella si es presenta l’ocasió.
• Si a tu et costa canviar els teus propis punts de vista, no creus que també
els costa als teus fills o a la teva parella? No inverteixis tanta força a fer que
els altres canviïn; serà molt més profitós buscar els punts que teniu en comú
per poder gaudir de totes aquelles coses que podeu compartir.
No hem d’oblidar que la família és un pilar fonamental per
mantenir l’equilibri emocional.
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7. Viure la pèrdua
Al llarg de la vida, la mort és sempre present i, sovint, es presenta de forma
molt dolorosa. Durant la vellesa, però, cal afrontar més pèrdues de persones
estimades, com ara la parella, persones de la família, amics…
Actualment, es viu la mort d’una manera molt diferent a com es feia
antigament. Abans, la mort era un fet més que formava part de la vida, però
avui dia es viu molt lluny de la idea de la mort. Això provoca que en algunes
ocasions es vulgui passar pàgina molt ràpidament. El dol és l’expressió sana i
necessària d’una pèrdua i, per tant, cal donar-li un temps perquè passi.
Experimentar sentiments de dol és la manera
sana i natural de viure una pèrdua.
Per tant, és perfectament sa que davant d’una pèrdua significativa
s’experimenti tot un seguit d’emocions doloroses com ara:
• Tenir sensació d’irrealitat. No acabar-s’ho de creure.
• Plorar molt sovint i per moltes causes diferents.
• Sentir culpa per fets relacionats amb la persona desapareguda.
• Angoixar-se sovint per causes diverses i aparentment sense importància.
• Que es faci una muntanya planificar la vida sense la persona que no hi és.
• Sentir ràbia cap a altres persones o, fins i tot, cap a la persona que no hi és.
• Aferrar-se a objectes que pertanyien a la persona desapareguda.
• Que no desaparegui el dolor per la pèrdua per més que passin els anys.
Totes aquestes emocions es consideren sanes i, fins i tot, necessàries per
poder anar superant el dol. En principi, només cal viure-les i deixar que amb el
temps es vagin reduint en intensitat.

30 | La vellesa, una etapa per viure intensament

La Maria va anar al metge
preocupada perquè al cap
d’un any de la mort del germà
d’en Manel, al seu marit
encara li saltaven les llàgrimes
quan parlava d’ell. El metge
la va tranquil·litzar dient-li que
era molt positiu que en Manel
fos capaç d’exterioritzar els
seus sentiments i que no s’hi
havia d’amoïnar gens.

De totes maneres, en alguna ocasió el dol es pot tornar patològic i cal la
intervenció d’un professional per ajudar-lo a superar. Cal demanar ajuda si:
• Passats més de dos anys, el dolor segueix amb la mateixa intensitat en tot
moment i en totes les esferes de la vida.
• Passats més de dos anys, no es pot sentir il·lusió per res. I no es pot gaudir
de res.
• Sentiments com la culpa, la ràbia i la soledat no desapareixen en cap
moment al cap de dos anys.

Per viure el dol de manera sana…
• Dóna’t permís per viure la pèrdua. Cerca l’espai o les persones idònies per
plorar i per expressar lliurement les teves emocions.
• Els rituals, siguin religiosos o no, són molt necessaris per poder-se
acomiadar de la persona i iniciar un procés de dol sa.
• Pensa que les teves emocions són vàlides i legítimes siguin quines siguin.
No permetis que ningú et digui com t’hauries de sentir.
• Passades les primeres etapes del dol, comença a reprendre
progressivament les teves activitats. Serà útil anar adquirint petites
obligacions o responsabilitats que t’obligaran a sortir de casa.
• Decideix un moment del dia per sentir la pèrdua i fes-ho lliurement. Però
deixa’t la resta del temps per reprendre la teva vida.
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8. Recursos a l’abast
Si no vols deixar mai d’aprendre

Recurs

Casals de
gent gran

Què és
Són espais especialment pensats per a la
gent gran. S’hi programen cursos, tallers o
xerrades de temàtica molt diversa i sempre molt
interessants. Totes les activitats que s’ofereixen
estan plantejades segons els interessos i les
inquietuds de les persones grans. També
ofereixen un espai per anar a passar una estona
sol o en companyia llegint el diari, prenent un
cafè o jugant a les cartes amb amics i amigues.

On m’he d’adreçar

A l’ajuntament del
municipi o del barri
t’informaran d’on és
el casal més proper i
quines activitats s’hi
programen.

El públic són persones grans actives amb ganes
d’aprendre i de relacionar-se.

Centres
cívics i
ateneus

Els centres cívics o ateneus també es troben
a pràcticament tots els barris i els pobles. La
diferència principal amb els casals és que aquests
no estan concretament pensats per a persones
grans, sinó que acullen persones de totes les
edats. El ventall d’activitats és molt divers i per
a tots els públics. També ofereixen activitats
especialment pensades per a la gent gran.

A l’ajuntament del
municipi o del barri et
diran a quins centres
cívics o ateneus et
pots adreçar.
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Recurs

Què és

Les caixes de pensions tenen una obra social
amb la finalitat d’oferir suport social i cultural a la
ciutadania.
Altres
cursos i
activitats

Biblioteca

Moltes d’aquestes caixes tenen programes
específics per a la gent gran i ofereixen un ventall
molt interessant d’activitats, cursos, tallers o
visites. Algunes entitats tenen centres o casals
propis i d’altres ofereixen els seus serveis a altres
centres.

Una biblioteca és un espai de lectura i de
recolliment. S’hi poden trobar llibres de tota mena,
diaris i revistes. Però no és tan sols un espai
per llegir; també hi ha ordinadors amb connexió
a Internet i s’hi pot trobar una gran varietat de
música i pel·lícules.
A part d’això, moltes biblioteques també ofereixen
activitats culturals i xerrades per a tots els públics.

On m’he d’adreçar

A la mateixa oficina
de l’entitat financera
t’informaran de
les activitats que
ofereixen i a quin lloc.

A l’ajuntament del
municipi o del barri te
n’informaran. També
pots consultar la
xarxa de biblioteques
de la Diputació de
Barcelona a
www.diba.cat.
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Per participar activament a la societat
Recurs

Associacions de
participació social

Què és

Aquesta és una edat magnífica per implicar-se
activament en projectes pensats per provocar
petits canvis i millores en l’entorn. Hi ha
activitats de temàtica molt diversa i ben segur
que se’n pot trobar una que encaixi amb els
interessos de la persona.
Es pot actuar buscant millores en l’entorn més
proper (associacions de veïns) o bé es pot
actuar per altres objectius polítics, socials,
culturals, mediambientals o religiosos.

On m’he d’adreçar

FATEC (Federació
d’Associacions
de Gent Gran de
Catalunya).
Adreça:
c/ Casanova, 36,
baixos dreta. 08011
Barcelona.
Telèfon: 932 150 233.

Servei Català del
Voluntariat:
www.voluntariat.org

Voluntariat

Les persones grans tenen molt per oferir a
altres persones que es troben en situació de
desigualtat, d’exclusió social o de dependència.
El voluntariat no només enriqueix la persona que
rep el suport sinó que és una font d’enriquiment
molt important per a la persona voluntària.

Federació Catalana
de Voluntariat Social:
c/ Grassot, 3, 3r.
Barcelona 08025.
Telèfon: 933 141 900.
Càritas Diocesana de
Barcelona:
via Laietana, 5, entl.
Telèfon: 933 446 900.
Creu Roja Voluntariat:
www.creuroja.org/cat/
voluntariat/fer_volu.asp
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Per si necessita més ajuda
Recurs

Què és

On m’he d’adreçar

Ajuda domiciliària

De vegades hi ha limitacions físiques que
dificulten poder fer-se càrrec de la casa o
de la pròpia cura personal. Un treballador o
treballadora familiar és una persona formada per
atendre aquestes necessitats i per potenciar en
tot moment l’autonomia de cada persona.

Els treballadors
socials de
l’ajuntament
t’informaran de com
obtenir aquest recurs
subvencionat.
També hi ha empreses
privades que
ofereixen el servei.

Teleassistència

És un recurs pensat per a persones autònomes
que viuen al seu domicili, però que tenen algun
risc de patir un accident i no poder demanar
ajuda. Es tracta d’un dispositiu amb un botó
que, en pitjar-lo, es posa en contacte amb un
servei d’emergències.

Te’n pot informar un
treballador social de
l’ajuntament, tot i que
també se n’ocupen
empreses privades.

Centres
de dia

A un centre de dia hi acudeixen persones a les
quals, per diversos motius, els convé fer-se un
seguiment durant el dia, però que conserven
encara autonomia suficient per viure al seu
domicili la resta d’hores.

Residències

Són un bon recurs per a aquelles persones que,
per motius de dependència, necessiten ajuda
les vint-i-quatre hores del dia. Hi treballa un
equip interdisciplinari que ofereix cobertura a
totes les necessitats de la persona. També s’hi
realitzen activitats socioculturals.

La xarxa de
residències i centres
de dia és molt àmplia
i variada. Te’n pots
informar a l’oficina
de serveis socials de
l’ajuntament.
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Per conèixer món
Recurs

Viatges
per a gent
gran

Què és

Aquesta és una edat magnífica per veure món.
És fantàstic viatjar fora de la temporada més
turística i fugir de les aglomeracions. Hi ha
ofertes econòmicament molt interessants per
a la gent gran. L’IMSERSO (l’Institut de Majors
i Serveis Socials) és qui ofereix viatges a preus
més avantatjosos.

On m’he d’adreçar
Telèfon d’informació
de l’IMSERSO:
900 406 080.
A les agències de
viatges també us
informen d’ofertes
interessants.

Per llegir una mica
• Rocío Fernández-Ballesteros (2002). Vivir con vitalidad. Ediciones Pirámide.
• Abert Ellis i Emmet Velten (2007). Envejecer con plenitud. 20 reglas para vivir y envejecer
con alegría. Ediciones Obelisco.
• Carme Triadó i Feliciano Villar (2008). Envejecer en positivo. Editorial Aresta.
• Ricardo Moragas Moragas. La jubilación. Una oportunidad vital. Herder Editorial.
• Ramón Bayés (2009). Vivir. Guía para una jubilación activa. Ediciones Paidós Ibérica.
• Teresa Pàmies (2002). L’aventura d’envellir. Editorial Empúries.
• Teresa Pàmies (2003). Conviure amb la mort. Editorial Empúries.
• Ana Chaminade Bautista i Leticia Pérez del Tío (2005). Cuadernos Mayor. Fichas de
actividades para mayores. Editorial Eos.
• Anna Puig (2007). Ejercicios para mejorar la memoria. Editorial CCS.
• Maite Carroggio i Pilar Pont (2007). Ludomemo. Ejercite su memoria (incluye CD-ROM).
Editorial Paidotribo.
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T’atreveixes amb internet? Aquí tens algunes adreçes interessants
• www.imsersomayores.csic.es. És el portal de l’IMSERSO. Està especialitzat en temes i
recursos per a la gent gran. També hi ha un apartat dedicat a la dependència.
• www.gentgran.org. Portal promogut per la FATEC (Federació d’Associacions de Gent
Gran de Catalunya). Ofereix informació diversa.
• www.envelliment.org. Organització formada per professionals de la geriatria. Té un
apartat destinat públic no professional amb documents interessants.
• http://obrasocial.lacaixa.es/home/obrasocial2_ca.html. Portal de l’Obra Social de La
Caixa amb informació de cursos i activitats interessants per a la gent gran.
• www.inforesidencias.com. Portal dedicat als recursos socioassistencials per a persones
grans.

La Diputació de Barcelona és una entitat de govern local que treballa conjuntament
amb els ajuntaments per impulsar el progrés i el benestar de la ciutadania.
Per això, l’Àrea de Salut Pública i Consum té com a objectiu oferir suport als ajuntaments per al desenvolupament de les activitats que els són pròpies en matèria
de salut, proporcionant-los-hi eines com el quadern que us presentem.
En aquesta ocasió, s’ha adreçat aquest document a la gent gran i als seus cuidadors formals i informals, ja que són un grup de població amb un alt risc de
malestar psicològic durant el període d’envelliment.

Viure positivament influeix directament sobre la salut
mental i física de tots els grups de població,
però molt especialment en la gent gran

Servei de Salut Pública
Recinte Llars Mundet
Edifici Serradell Trabal, 2a planta
Passeig de la Vall d’Hebron, 171
08035 Barcelona
Tel. 934 022 468
Fax 934 022 491
s.salutp@diba.cat
www.diba.cat/salutpublica

