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Resum
executiu
Tenir més persones grans i més longeves implica
un augment de la necessitat de recursos variats i
centrats en la persona
Idees clau
1 Les cures de llarga durada són, segons l’Organització Mundial de la Salut, el
sistema d’accions dutes a terme per cuidadors no formals (família, amics o
veïns) o professionals (sanitaris, socials o altres), o per tots dos, per aconseguir
que una persona que no pugui fer les activitats bàsiques de la vida diària de
manera independent mantingui la millor qualitat de vida possible, d’acord amb
les seves preferències individuals i amb el major grau possible d’autonomia,
participació, realització personal i dignitat humana. El respecte als drets
humans ha de ser sempre present.
2 Els avenços científics en salut i tecnologia i la millora de les condicions de
vida de la població europea han permès estendre l’esperança de vida fins a
uns límits sense precedents, fet que suposa un gran repte, no només sanitari i
social, sinó també en àmbits com les cures, l’habitatge, l’economia i, sobretot,
les polítiques públiques.
3 La COVID-19 ha tingut un gran impacte entre les persones més vulnerables i ha
situat el tema de les cures a les persones grans i en situació de dependència a
l’epicentre del debat públic. Sobretot, en relació amb el respecte que caldria
prestar als drets i voluntats de totes les persones grans, incloses aquelles que
es troben en els últims moments de vida i les que viuen amb alguna mena de
deteriorament cognitiu o físic greu i/o amb alts nivells de dependència. La
integració de polítiques públiques des dels diferents sectors entorn d’objectius comuns és una cosa molt necessària però alhora molt complexa. Durant
la pandèmia per COVID-19 la necessitat d’una coordinació entre els diferents
sistemes ha quedat manifesta, ja que una coordinació sociosanitària ineficaç
provoca més pressió assistencial sanitària, desatenció i morts en excés.
4 El sistema sanitari i el sistema social són una part necessària de l’estat del benestar, situats en un lloc central del model de protecció. L’adopció d’un model
de coordinació sociosanitària presenta clares oportunitats en l’atenció a les
persones: d’una banda, una mirada integral i integradora de les persones, en
què els serveis d’atenció i cures giren al seu voltant i no a l’inrevés, i, de l’altra,
l’optimització dels recursos públics i privats destinats a l’atenció de les persones que necessiten cures de llarga durada.
5 Les cures al domicili són serveis de suport per a persones en situació de dependència que volen seguir vivint al seu domicili. Envellir a casa és una preferència
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que ha estat destacada sempre en la literatura científica per totes les persones
que envelleixen, incloses les que necessiten cures de llarga durada.

6 En el catàleg de serveis de la Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència (art. 15), hi consten diversos
recursos i serveis de prevenció i atenció a les situacions de dependència i de
promoció de l’autonomia personal: el Servei de Teleassistència, el Servei d’Ajuda a Domicili, el Servei de Centres de Dia/Nit i el Servei d’Atenció Residencial.
Amb l’excepció de l’atenció residencial, la resta dels serveis estan enfocats a
millorar la qualitat de vida de les persones que no estan institucionalitzades i
permetre’ls allargar el període de vida a la llar.

Indicadors d’envelliment global:
Esperança de vida al món
73,2
67,0 69,9

2012
2019
Projecció
per al 2050

78,0
71,6 74,4

18,5 15,6 20,9
Home

Dona

Esperança de vida en néixer

Home

21,6 18,3 24,2
7,1
Dona

Esperança de vida als 60 anys

8,5

*
Home

9,8

8,3
*

Dona

Esperança de vida als 80 anys
*No hi ha dades per 2019.

Font: World Population Prospects (2019). United Nations,
Department of Economic and Social Affairs, Population Division.

AL MÓN

A ESPANYA

Al món hi ha gairebé 703 milions de persones més grans de 65
anys i s’espera que en siguin més de 997 milions el 2050.

En el cas d’Espanya, si el 2019
hi havia 9.183.000 persones més
grans de 65 anys, s’espera que el
nombre augmenti a 11.575.000
persones el 2030. Si la taxa
de dependència (proporció
existent entre la població
dependent i l’activa) el 2019 era
de 32,2, s’espera que el 2030
sigui de 43,2.

L’esperança de vida augmenta al món, tal com podem
observar en la taula, en què apareixen dades de 2012, 2019 i
les projeccions per al 2050. També hi podem veure diferències
clares per sexe, amb una major esperança de vida per a les
dones. En les dades de 2019 aquestes diferències són de gairebé
5 anys d’esperança de vida en néixer. En el cas de les persones
que ja tenen 60 anys, la seva esperança de vida el 2019 era de
15-18 anys més i serà de 20-24 anys més el 2020.
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Propostes d’actuació:
Drets i paper
social:

Les cures
han de girar
entorn de
les persones
i les seves
necessitats:

Polítiques
públiques:

Cal assegurar que totes les persones puguin envellir
amb dignitat, seguretat, autonomia i intimitat. Hi ha
moltes evidències sobre les múltiples contribucions
que les persones grans fan a les seves societats, però
les actituds discriminatòries envers les persones grans
no només invisibilitzen les aportacions que fan aquestes
persones, sinó que, a més, anul·len el capital humà que
suposen les persones grans com a agents de canvi i de
desenvolupament econòmic i social.

Els entorns físics i socials en què vivim també influeixen
en l’envelliment saludable. Les cures a llarg termini són
més que satisfer les necessitats bàsiques; es tracta de
preservar els drets de les persones grans, les llibertats
fonamentals i la dignitat humana. Per fer-ho possible, les
persones que cuiden (cures formals i informals) necessiten una formació i un suport adequats. La responsabilitat de les cures a llarg termini ha de ser compartida
entre les famílies, els governs i altres sectors.

El debat actual entorn del tema de les cures de llarga
durada destaca les necessitats següents: a) una revisió urgent del model actual d’atenció a persones que
necessiten suport o cures per tenir una vida plena; b)
respostes diverses, globals i ecosistèmiques; c) augment del finançament públic dels diferents serveis de
suports i cures de llarga durada, que actualment és escàs i amb moltes diferències en les diverses comunitats
autònomes; d) augment dels mitjans disponibles per
garantir unes cures adequades en els diferents llocs on
les persones volen viure, i e) coordinació dels diferents
agents implicats en les cures (famílies, serveis socials,
serveis de proximitat, ajuda a domicili, atenció primària
i especialitzada, hospitals, voluntariat i participació
comunitària).
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Envellir a
casa: reptes i
oportunitats:

Les persones s’estimen més envellir a casa seva
amb qualitat de vida, però n’hi ha que requereixen
cures específiques i continuades que s’han de donar
en entorns residencials. Cal augmentar el nombre i
la varietat de recursos d’atenció al domicili i cal que
hi hagi una normativa comuna d’exigències en les
cures residencials en l’àmbit estatal. L’atenció a la
dependència ha d’anar orientada a millorar la qualitat
de vida de les persones. L’atenció a les situacions de
dependència és font de desenvolupament econòmic i
de creació d’ocupació.

La xarxa de
les cures:

Cal una coordinació sociosanitària de les cures per
optimitzar recursos i atendre les persones de manera
integral. Hem de parlar de cures sociosanitàries i això
implica unes cures de salut física, cognitiva, emocional
i social.

Un mosaic de
necessitats:

El grup de població que formen les persones més
grans de 65 anys no és un grup homogeni sobre el
qual dissenyar i implementar polítiques genèriques.
Representa una diversitat tan gran com qualsevol altre
grup social, amb interessos particulars i específics.
A més, cal una mirada de gènere a les cures i a
l’envelliment, perquè hi ha més dones cuidadores i més
dones grans en situació de fragilitat i vulnerabilitat
social.
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Capítol 1

Introducció
a les cures
de llarga
durada

En qüestió de longevitat, la rapidesa amb què se
succeeixen els avenços mèdics ha pres avantatge
a les polítiques socials
Una de les característiques que poden definir les societats actuals és que són cada
vegada més longeves. Hem guanyat anys a la vida i això suposa, en moltes ocasions, l’aparició de malalties cròniques, discapacitat, pèrdua d’autonomia i situacions de dependència relacionades amb l’edat. La vulnerabilitat és intrínseca a la
vida humana. Una cosa és l’esperança de vida i una altra de diferent és l’esperança
de vida saludable. Els avenços biotecnològics han permès allargar l’esperança de
vida fins a uns límits sense precedents (83,3 anys a Espanya). Aquest fet, malgrat
que suposa un èxit indiscutible, planteja alhora un dels reptes més grans per als
països desenvolupats (i, especialment, per a les polítiques públiques), que és aconseguir reflectir aquest avenç mèdic en la qualitat de vida de les persones grans.
L’envelliment de la població és un repte sense precedents per als països de tot el
món. Afecta tots els àmbits i no només el de les cures sanitàries o socials, perquè
té conseqüències econòmiques, laborals, etc., que seran cada vegada més importants. S’estima que l’any 2050 a Espanya hi haurà 16 milions de persones més grans
de 65 anys, una xifra que suposarà el 33 % de la població total.
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Avui més que mai, aquesta qüestió és al focus del debat públic després de l’impacte que ha tingut la COVID-19 entre les persones grans a escala internacional, especialment entre les més vulnerables. Unes taxes més altes d’afectació i mortalitat,
que quadrupliquen els índexs generals, i, sobretot, les dificultats en la gestió de la
situació han posat sobre la taula les implicacions socials d’aquesta crisi sanitària.
En especial, pel que fa al respecte que caldria prestar als drets i voluntats de les
persones grans, també en l’última etapa de vida i quan viuen amb alguna mena de
deteriorament cognitiu o físic greu i alts nivells de dependència.

Com més augmenta l’esperança de vida d’una
societat, més grans són les necessitats de prestació
de cures de llarga durada
La generació que arriba actualment a l’edat de jubilació, coneguda com els baby-boomers, a causa de l’explosió demogràfica que van suposar, és la més nombrosa que hi
ha hagut mai i amb un nivell educatiu i socioeconòmic notablement superior al de
les generacions que els van precedir. Això planteja inevitablement l’adaptació dels
recursos existents als seus nous interessos i necessitats (Vitorino et al., 2013), perquè, tot i que l’allargament de l’esperança de vida s’hagi donat de manera paral·lela
a la millor salut amb què les persones arriben a la vellesa, ha augmentat també el
nombre d’anys que una persona pot viure en situació de dependència a causa de
la morbimortalitat (Pearlin & Zarit, 1993; Rogero, 2010).
Les persones que arriben actualment a l’edat de jubilació poden aspirar a viure
amb bona salut la meitat dels anys que els queden de vida, però, a mesura que
augmenta l’edat, s’incrementa el risc de patir dependència i l’extensió del temps
en què un adult gran podrà necessitar cures de llarga durada (en endavant,
CLD).
Aquesta realitat posa en evidència els sistemes de prestació de serveis a les situacions de dependència, i situa les CDL a la primera línia del debat públic. Al
llarg d’aquest estudi ens referim a les CDL que afecten únicament les persones
grans. Les cures de llarga durada són, segons l’Organització Mundial de la Salut
(OMS), el sistema d’accions dutes a terme per cuidadors no formals (família, amics
o veïns) o professionals (sanitaris, socials o altres), o per tots dos, per aconseguir
que una persona que no pugui fer les activitats bàsiques de la vida diària de manera
independent mantingui la millor qualitat de vida possible, d’acord amb les seves
preferències individuals i amb el màxim grau possible d’autonomia, participació,
realització personal i dignitat humana. El respecte als drets humans hi ha de ser
sempre present.
Hi ha diversos factors que influeixen en l’ús i fins i tot en la intenció d’ús de les CDL:
variables sociodemogràfiques (edat, gènere, nivell educatiu i econòmic, entorn
geogràfic), nivell funcional i necessitats de suport, oferta de recursos i serveis de
proximitat, disponibilitat de cures informals, programes d’autocures disponibles,
i estil de vida.
L’objectiu d’aquest informe és fer una descripció basada en la revisió sistemàtica
de la literatura dels diferents models de provisió de CLD adreçats a les persones
grans (en aquest cas, de 65 anys o més) que permeti obtenir una fotografia dels
recursos principals existents a partir del lloc on es duen a terme.
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Una anàlisi comparativa internacional dels diferents models de CLD és missió impossible, ja que els diferents països tenen diversos règims de prestació de serveis,
diferents índexs de cobertura publicoprivada, ofereixen un catàleg de serveis que
varia molt dels uns als altres, i fins i tot la nomenclatura i la normativa són molt diferents. Podem veure patrons en alguns països pel que fa a la despesa pública (països
del nord d’Europa, països de l’Europa central, països de l’Europa mediterrània, països de l’Europa de l’Est) i un gir d’aquests patrons des de les cures institucionals cap
a unes cures domiciliàries, així com una aposta més gran o menys per la innovació.
La inversió del PIB i la cobertura en els diferents països varien molt, des de grans
inversions en països com Dinamarca fins a inversions menors a Polònia. També podem centrar la mirada en l’intercanvi de suport o en la solidaritat intergeneracional;
s’hi observa un pes més gran de la família com a proveïdora d’ajuda als països del
sud d’Europa. Les polítiques de governança actuen a diversos nivells. A Espanya, la
normativa que regeix les CLD i el pressupost que s’hi destina varia segons la comunitat autònoma o el municipi. Per tant, en aquest informe en posarem uns quants
exemples sense pretendre ser exhaustius. En alguns sistemes de CLD els serveis
de salut i els socials van units, i en d’altres, com a Espanya, separats.

La coordinació entre sistemes
L’envelliment de la població i l’augment del nombre de persones amb malalties
cròniques associat a l’edat, juntament amb els canvis en l’entorn familiar i laboral,
han fet augmentar la necessitat d’organitzar i coordinar els serveis sanitaris amb els
serveis socials. La idea és que els serveis girin entorn de les persones amb una visió
integral. L’atenció sociosanitària neix de la demanda d’atenció de les persones al
llarg del cicle vital, tinguin o no situacions de dependència, i no només per atendre
les malalties agudes o cròniques, sinó sobretot per prevenir, cuidar i recuperar. De
vegades, alguns problemes que poden considerar-se socials a l’inici acaben sent
problemes de salut a mitjà o llarg termini, com, per exemple, la soledat.
A Espanya, la necessitat d’una coordinació adequada entre els serveis sanitaris i els
serveis socials ha estat objecte de molts estudis nacionals i autonòmics. El primer
va ser la Comissió per a l’Anàlisi i l’Avaluació del Sistema Nacional de Salut (Informe Abril), que va anar seguit de l’Acord per a la consolidació i modernització del
Sistema Nacional de Salut. En la mateixa Llei de promoció de l’autonomia personal
i atenció a les persones en situació de dependència s’estableix el principi de col·laboració dels serveis socials i sanitaris en la prestació dels serveis a les persones. El
Llibre blanc de la coordinació sociosanitària a Espanya també va parlar d’aquesta
necessitat.
Tanmateix, malgrat tots aquests comitès, anàlisis i reflexions, s’ha avançat poc
tot i la necessitat manifestada pels professionals en tants fòrums diferents. Aquí
cal esmentar unes quantes iniciatives, com l’Estratègia de cronicitat en el Sistema
Nacional de Salut de 2012, el Document de coordinació i atenció sociosanitària del
Consell Assessor de Sanitat de 2013, el Document base per a un atenció integral
sociosanitària de 2015, i l’Estratègia de malalties neurodegeneratives de 2016. Algunes d’aquestes estratègies s’han quedat en la primera versió d’«esborrany», i n’hi
ha que no han estat aprovades o no hi ha hagut pressupost per posar-les en marxa.
Unes altres estratègies han estat desenvolupades per comunitats autònomes amb
més o menys èxit.
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La integració en polítiques públiques de diferents sectors al voltant d’objectius
comuns és tan necessària com complexa. Durant la pandèmia per COVID-19, la
necessitat d’una coordinació entre diferents sistemes ha quedat manifesta. Una
coordinació sociosanitària ineficaç provoca més pressió assistencial sanitària.
Segons l’informe publicat pel CSIC (Del Pino et al., 2020), «la (des)coordinació
intersectorial en molts llocs del territori nacional ha demostrat ser una de les claus
explicatives de la magnitud assolida per aquesta crisi, tant en l’àmbit politicoadministratiu (ministeris i conselleries) com en l’organitzatiu (residències i centres
sanitaris)».
El sistema sanitari i el sistema social són una part necessària de l’estat del benestar,
situada a l’epicentre del model de protecció. L’adopció d’un model de coordinació
sociosanitària representa oportunitats clares en l’atenció a les persones que
sintetitzarem en dues: una mirada integral i integradora de les persones en què
els serveis d’atenció i cures girin entorn d’elles (i no a l’inrevés) i l’optimització dels
recursos públics i privats destinats a l’atenció de les persones que necessiten CLD.

La integració en polítiques públiques de diferents
sectors al voltant d’objectius comuns
és tan necessària com complexa.
Una coordinació sociosanitària ineficaç
provoca més pressió assistencial sanitària

11

Capítol 2

Les cures de
llarga durada:
costos, satisfacció i
models

Les cures de llarga durada, una necessitat creixent
per a cada vegada més persones, durant més temps
Més enllà de la diversitat de significats que pot haver-hi en cadascun dels conceptes de l’univers de les CLD, es fa present una realitat: cada vegada hi ha més
persones que les necessitaran, i durant més temps. En un context de societats cada
cop més longeves i amb taxes de natalitat baixes, el manteniment i l’ampliació de
les CLD constitueixen alhora una necessitat i un repte creixents (Brainard et al.,
2020). És urgent innovar per crear serveis i recursos nous i diversos.
Si bé en general han augmentat les cobertures assistencials d’atenció i es detecta un interès i un esforç més grans al llarg dels últims anys a fer un gir cap al
Model d’atenció integral centrada en la persona (MAICP), també s’observa una
preocupació creixent per no poder assumir el cost que suposa el manteniment
de la qualitat de vida de les persones grans (Rodríguez, 2004; Codorniu, 2007;
Sáez et al., 2008).
El Model d’atenció integral centrada en la persona posa l’eix de les cures en la
persona. Davant d’una fragmentació de serveis, advoca per una integralitat. Convé
conèixer les necessitats i preferències de les persones per poder oferir els serveis
més adequats, que, a més, poden ser canviants en el temps.
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Els costos de les cures de llarga durada a Espanya:
un repte que requereix més atenció per part de la
societat
L’anàlisi dels models de CLD no pot ser aliena als seus costos i les vies per finançar-los. L’augment de la longevitat de la població comporta un augment de la despesa pública associada a les malalties cròniques, les situacions de dependència
i les cures. Un exemple d’això és la implantació i el desenvolupament de la Llei
39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les
persones en situació de dependència, que va néixer amb l’objectiu d’ampliar i millorar el sistema de protecció social en l’atenció a les persones en situació de dependència. A l’inici es va estimar que comportaria un increment de la despesa social,
d’entre mig punt i un punt del PIB, i es va situar entorn de l’1 % (Codorniu, 2007).
No obstant això, amb dades de l’OCDE (Health Statistics), l’any 2017 el cost dels
serveis i prestacions que van rebre les persones en situació de dependència d’Espanya va rondar el 0,7 % del PIB, valor que suposa menys de la meitat de la mitjana
dels països de l’OCDE (1,7 %). D’altra banda, el Ministeri d’Economia i Empresa
preveu que les despeses en CLD augmentaran 1,3 punts percentuals en els pròxims
50 anys, i arribaran a representar més del 2 % del PIB nacional. Es tracta d’una
despesa que encara és baixa, i més encara tenint en compte que, a Espanya, les
CLD les brinden principalment les famílies a través de cures no formals, i el valor
d’aquestes cures no s’inclou en calcular la despesa pública destinada a l’atenció a
les persones grans.
Cal destacar que, malgrat el canvi de perspectiva en l’abordament de la qüestió
que es va fer amb la creació de la Llei de promoció de l’autonomia i atenció a les
persones en situació de dependència, que al seu moment va suposar una fita en
termes de cobertura de necessitats, les restriccions pressupostàries derivades de
la crisi econòmica de 2010 han incidit en el retard de les etapes en què se’n preveia
el desplegament. La retallada dràstica de la despesa pública (especialment a partir
del RD 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària
i de foment de la competitivitat) ha tingut repercussions de caràcter limitador que
condicionen i condicionaran l’aplicació de la Llei (Ortega, 2013). La crisi sanitària i
social de 2020 per la COVID-19 ha posat sobre la taula totes aquestes mancances
tan denunciades i la fragilitat del model de cures.

L’any 2017 el cost dels serveis i prestacions que
van rebre les persones en situació de dependència
d’Espanya va rondar el 0,7 % del PIB, valor que
suposa menys de la meitat de la mitjana dels països de
l’OCDE (1,7 %)
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Cuidadora: gènere femení i singular
Malgrat la diversitat en la intensitat de la despesa social, el ventall de recursos
existents és força similar entre països, i també s’aprecia com, a escala internacional, tant les persones en situació de dependència com les persones cuidades
(entès en el sentit més ampli, equivalent al concepte care anglosaxó) són majoritàriament dones. Dues terceres parts de les persones que reben les CLD són
dones, i això és degut al fet que les dones tenen més esperança de vida i viuen
sovint més anys en situació de dependència, ja que tots els anys de vida no són
lliures de discapacitat.1
Sigui quin sigui el model analitzat, bé en el marc de la llar (cures formals i informals)
o institucionalitzat, són majoritàriament les dones les que desenvolupen aquestes
tasques (Kramer & Kipnis, 1995). I, a més, sovint són cuidadores úniques. Les dades del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD), que analitza mensualment les dades de sol·licituds, beneficiaris i prestacions, informen del
89 % de cuidadores no professionals dones (53.000 persones, segons les dades
d’octubre de 2020).
Segons l’Enquesta de Població Activa (EPA) de l’INE, només el 5 % dels cuidadors
són homes. Cal tenir en compte, no obstant això, que l’EPA només mostra la punta
de l’iceberg del benestar, que són les cures professionals, i queda sota la superfície
el gruix de les cures a persones en situació de dependència, que són de caràcter
no remunerat (Rogero, 2010). Segons el Ministeri de Sanitat i Igualtat, tres quartes
parts dels cuidadors principals són dones, i també hi ha un biaix notable en qüestió
d’origen i classe social (Razavi, 2007).
No entrarem aquí a definir en profunditat què significa cuidar, perquè seria massa
extens, però sí que direm que les cures impliquen una relació amb l’altre en què
cal tenir en compte els desitjos i les necessitats del receptor com a guia d’acció. La
persona és subjecte de les cures, i això convé subratllar-ho, perquè suposa respectar l’altre com a interlocutor, com a persona amb dignitat i drets, i oferir sempre un
bon tracte amb una ètica de les cures. Les cures comencen amb un reconeixement
de les necessitats de l’altre (caring about), l’assumpció de la responsabilitat de les
cures (caring for) i la realització de les cures (care giving). I aquestes cures tenen
dimensions diferents: personal, social i política.
Cuidar significa proporcionar ajuda i suport a qui ho necessita, tenint en compte allò que és significatiu per a les persones, la seva història de vida, aplicar els
coneixements professionals i/o tècnics necessaris, acompanyar, orientar, facilitar,
prendre decisions, i també utilitzar la tecnologia per millorar la qualitat de vida.
Ara bé, podran les màquines substituir les cures humanes? En un món tecnològic com l’actual, l’ús de les TIC, la internet de les coses (IoT), els wearables i la
robòtica en les cures augmenta cada dia. Robots assistencials, cuidadors i fins i tot
robots per pal·liar la soledat. Robots per mantenir-se en contacte amb la família,
que controlen la salut, que connecten amb el servei d’emergències si s’activen les
alarmes. Robots mecànics, assistents en cirurgia robòtica, robots amb aparença
d’animals o d’humans… tota una indústria creixent al voltant de les cures.
Però perquè la tecnologia sigui universal, acceptable i accessible per a tothom,
cal dissenyar-la pensant en les persones que la utilitzaran (Poveda et al., 2019),
formar-les atenent els seus ritmes i plantejar les noves eines en funció de les competències digitals.
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1
Segons dades del
SAAD d’octubre
de 2020, el 65 %
de les persones
beneficiàries d’una
prestació per situació
de dependència són
dones, i suposen el
73 % entre les persones
de més de 65 anys.

Independentment de l’entorn residencial en què es
reben les cures, s’aprecia un interès creixent per la
satisfacció de la persona usuària
Atenent, doncs, al criteri residencial, poden distingir-se dos grans models de prestació de serveis de CLD, que seran ampliats en els pròxims capítols. En primer lloc,
hi ha les cures domiciliàries, que poden anar a càrrec d’un familiar de la persona
que les requereix (denominat «cuidador informal» o «cuidador no formal») o d’un
treballador especialitzat («cuidador formal» o «cuidador professional», amb una
prestació de serveis pública o privada). En segon lloc, hi ha les cures prestades en
entorns institucionalitzats, com residències, centres sociosanitaris d’estada mitjana o llarga i habitatges o apartaments tutelats.
En general, a partir de la literatura analitzada no es pot determinar que cap d’aquests
models sigui, per se, millor que la resta, sinó que depenen de les necessitats i les
condicions específiques de cada situació concreta i de cada persona. A més, això
pot ser canviant i variable en el temps. L’important és la complementarietat dels
recursos i els serveis. En aquest sentit, cal destacar que l’eix del debat social i polític
en els últims anys se centra cada vegada més en el grau de satisfacció de la persona
que utilitza els serveis, i s’observa un augment de les investigacions o dels estudis
centrats en els aspectes que influeixen en l’estat emocional de les persones, com
per exemple la quantitat (i, especialment, la qualitat) de les relacions socials significatives de les persones o l’absència d’aquestes relacions, que comporta la vivència
d’una soledat no desitjada o l’aïllament social. De fet, una major disposició de xarxes de suport (persones amb qui comptar, amb qui relacionar-se) i xarxes socials
en general s’associa amb una probabilitat menor d’ingrés en un centre residencial
(Giles et al., 2007) i amb un millor estat de salut (Luanaigh & Lawlor, 2008).

Els diversos models d’atenció a la dependència a
Europa presenten règims reguladors diferenciats
Pel que fa a la regulació del sector, la supervisió de l’atenció residencial a Europa
és dèbil, i s’hi poden identificar tres règims reguladors diferents: els països nòrdics presenten un enfocament autoregulador; a l’Europa central, el Regne Unit i
Irlanda se segueix una regulació directa que estableix el que hi és permès i el que
hi és il·legal, i, finalment, els països mediterranis i de l’Europa de l’Est. Obrint el
focus d’anàlisi, es pot apreciar com és possible que la regulació de cada regió
derivi simplement de l’organització de serveis de CLD en cada país en particular.
Així, l’ús de l’autoregulació als països escandinaus s’associa de manera més àmplia a la filosofia de l’estat del benestar, mentre que la regulació al Regne Unit i
Irlanda, per la seva naturalesa, se centra a assegurar la qualitat més que no pas
a millorar-la, una metodologia més utilitzada en països amb serveis altament
privatitzats (O’Dwyer, 2015).
Si s’aprofundeix en el model mediterrani, Itàlia i Espanya es caracteritzen per presentar un nivell relativament alt de demanda de CLD, un esforç públic relativament
baix en termes de serveis d’atenció formal i un nivell considerable de prestació
d’atenció informal (sobretot a través de les famílies), i s’aprecia una reorganització
del sistema de CLD a través d’una «descentralització» de les funcions d’atenció
social, en què aquestes funcions passen de l’escala nacional al nivell regional/local
(menys fragmentat a Itàlia que a Espanya).
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A Espanya el finançament es basa sobretot en ingressos impositius, però també, en
alguns casos, en taxes i copagaments. La Llei de promoció de l’autonomia personal
i atenció a les persones en situació de dependència determina que les persones
que siguin declarades «dependents» i aquelles a qui es concedeixi un grau (I, II o III)2
podran rebre (art. 14) o bé directament serveis (prestats a través de l’oferta pública
de la Xarxa de Serveis Socials de les Comunitats Autònomes, mitjançant centres
i serveis públics o privats concertats) o, si no és possible l’atenció mitjançant un
servei, es podrà percebre una prestació econòmica, de caràcter periòdic. Aquesta prestació està vinculada a l’adquisició d’un servei acreditat per l’Administració
(adequat per a les necessitats de la persona beneficiària), i només amb caràcter
excepcional la Llei preveu la percepció d’una prestació econòmica per ser atès per
cuidadors no professionals (principalment, familiars de la persona dependent); de
tota manera, en el capítol següent es valorarà aquest caràcter d’excepcionalitat.
Encara que la regulació d’aquestes mesures recau en els governs regionals, i la provisió, en les autoritats locals, així com en proveïdors privats –en gran part, entitats
sense ànim de lucre–, cal emfasitzar de nou que la major part de les CLD les realitzen les famílies (sobretot, les dones) i, per tant, són alienes a la regulació i presenten una gran dependència dels treballadors migrants (contractats majoritàriament
de manera privada per les famílies de persones grans en situació de dependència),
que suposen aproximadament el 80 % de tots els assistents domèstics contractats
de manera privada a Itàlia i el 60 % a Espanya (Casanova et al., 2017; Barocca &
Pinazo-Hernandis, 2013). Així, resulta significatiu observar el nombre de treballadors del sector de CLD amb baix nivell formatiu, que és del 15 % a Alemanya i del
18 % a Àustria o el Regne Unit, però tanmateix és del 33 % a Dinamarca, del 39 % a
Espanya i del 46 % a Itàlia (León et al., 2016).

2
Tal com reconeix la Llei
(art. 2.2), és persona en situació
de dependència aquella que
es troba en una situació
permanent que li impedeix
realitzar les activitats
bàsiques de la vida diària
i, per tant, necessita ajuda
important d’una altra o unes
altres persones per fer-les,
i s’estableixen tres graus de
dependència (art. 26): grau
I: dependència moderada.
Persones que necessiten
ajuda per fer diverses
activitats bàsiques de la
vida diària, almenys un cop
al dia; grau II: dependència
severa. Persones que
necessiten ajuda per fer
diverses activitats bàsiques
de la vida diària dos o
tres cops al dia, però que
no necessiten el suport
permanent d’un cuidador;
grau III: gran dependència.
Persones que necessiten
ajuda per fer diverses
activitats bàsiques de la vida
diària diversos cops al dia i
que, per la seva pèrdua total
d’autonomia, necessiten
el suport indispensable
i continu d’una altra
persona. Aquest és el «gran
dependent».

La major part de les CLD les realitzen les famílies
(sobretot, les dones) i, per tant, són alienes a la
regulació i presenten una gran dependència dels
treballadors migrants (contractats majoritàriament
de manera privada per les famílies de persones grans
en situació de dependència)
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Capítol 3

Les cures
al domicili

Preferència clara per seguir vivint a casa durant el
procés d’envelliment mentre sigui possible
Les cures al domicili (home care o atenció domiciliària) designen de forma genèrica
un ventall ampli de serveis de suport per a persones en situació de dependència
que volen seguir vivint al seu domicili (ageing in place), i són la preferència destacada en la literatura científica de les persones que requereixen CLD. Sota aquest
paraigua hi ha des de serveis d’ajuda per fer les activitats bàsiques de la vida diària
(ABVD), cures personals i altres tasques domèstiques, fins a cures professionals
d’alta qualificació.
A efectes econòmics, la permanència de la persona al seu domicili comporta un
estalvi estatal respecte de l’ingrés en un centre residencial amb places públiques
(Chappell et al., 2004). Això s’explica per diferents factors, entre els quals hi ha els
costos salarials i el grau de cobertura (Zalakain, 2017).
En el model espanyol, les prestacions poden dirigir-se a compensar econòmicament els cuidadors informals o a proveir d’un servei de CLD dut a terme per un
professional. Els serveis de suport a les situacions de dependència al domicili es
basen en l’atenció a persones que necessiten una assistència continuada per fer
diverses ABVD, com ara vestir-se, rentar-se, netejar el domicili, suport per fer les
compres d’aliments o medicaments, o acompanyament en altres sortides domiciliàries. En aquest sentit, el creixement constant del nombre de CLD (ja siguin formals o informals) comporta necessàriament més coordinació dels serveis socials i
sanitaris (Low et al., 2011).
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Deixant de banda l’atenció sanitària, l’atenció a domicili pot ser prestada per un
professional del Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) públic o privat, o per un cuidador
no formal (o diversos) contractat per la família, o directament per un o diversos
familiars que exerceixen de cuidadors no professionals.

El grau de dependència i la relació amb la família són
determinants per a la definició del tipus de cures de
llarga durada prestades
Un altre eix rellevant d’anàlisi que apareix en la literatura consultada és l’existència
de situacions de dependència reconeguda, que pot ser moderada (grau I), severa
(grau II) o gran dependència (grau III). Tal com apareix descrit en la Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència,
a mesura que augmenta la dependència, s’incrementa la quantitat de serveis de
CLD formals i informals requerits. En aquest sentit, cal observar el pes del nivell
econòmic o d’un entorn familiar proper. En el cas que un familiar cuidador pugui
fer-se càrrec de les cures, augmenta l’atenció informal, mentre que si es disposa
de mitjans econòmics suficients, augmenta l’atenció formal i és menys freqüent la
presència d’un cuidador familiar únic.
Els determinants socioculturals (i econòmics) tenen una gran influència també
en l’elecció d’un model de cures o un altre, i es mostren diferències clares en les
preferències de la població europea. Així doncs, es detecta un ús més freqüent
d’atenció únicament informal entre els adults grans amb limitacions funcionals dels
països mediterranis, la República Txeca i Alemanya (Eichler & Pfau-Effinger, 2009),
i això es pot entendre pel fort pes de la família en aquestes societats, que comporta
una percepció elevada de les responsabilitats familiars. El mecanisme de compensació que es produeix quan els pares arriben a la vellesa i els fills retornen les cures
rebudes anys enrere (Pinazo-Hernandis, 2005) es veu, de fet, també reflectit en
les legislacions i comporta certes limitacions a l’accés a serveis formals de CLD
(Lillo-Crespo & Riquelme, 2018; Suanet et al., 2012).

El recurs principal: les cures no professionals
En general, quan s’analitzen les polítiques d’atenció a les situacions de dependència i CLD a partir del «diamant de cures» que va definir Razavi (2007), i que analitza
el paper de la família, l’Estat, el mercat i el tercer sector en la provisió d’aquests serveis, s’aprecia de forma generalitzada com la major càrrega en l’exercici de cures
recau en la família, però cal destacar que els cuidadors no professionals tenen un
paper important en l’elecció del tipus de serveis assignats a la persona en situació
de dependència (Hunter & MacPherson, 1993).
A Espanya, les cures informals ostenten un paper important en la Llei de dependència, ja que el 80 % de les persones en situació de dependència rep atenció
informal juntament amb la prestació de dependència. L’edat, l’estat civil (casat), el
lloc de residència, certes variables de salut (presència de malalties circulatòries,
respiratòries o musculoesquelètiques) incrementen la probabilitat de rebre cures
informals (Del Pozo & Sotos, 2012).
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En aquesta línia, i a partir de l’observació del mercat laboral, una dada significativa
que permet fer una aproximació al tipus de CLD que es presten en els diversos
països és el pes que tenen els treballadors del servei domèstic, ja que la major
part es dediquen a l’atenció a les persones grans i a les situacions de dependència
(encara que no exclusivament, ja que treballen també en els àmbits de la infància
i família o discapacitat).
Així, si es posa en relació el percentatge de població ocupada en l’àmbit dels serveis socials residencials, els serveis socials no residencials i el servei domèstic, es
pot observar com als països del nord d’Europa, juntament amb Holanda i França,
el 8-12 % del total de la població ocupada treballa en el sector dels serveis socials,
i la mitjana europea se situa al voltant del 5 % (i a Espanya, del 3 %). No obstant
això, el més destacable és el pes que tenen els treballadors del servei domèstic,
que així com són pràcticament residuals als països nòrdics, i suposen només l’1 %
en la mitjana europea, a Espanya i Itàlia són superiors al volum de treballadors dels
serveis socials. Als països mediterranis, més del 50 % de la força de treball del
sector de les CLD el componen treballadors del servei domèstic (Zalakain, 2017).
A partir del pes que cobra cada un dels agents (família, Estat, empreses, tercer sector) en la provisió de CLD, poden apreciar-se tres tipus de sistemes d’intervenció:
compartit, semicompartit i no compartit (Rogero, 2010). Gràcies al desenvolupament dels estats del benestar al llarg de la segona meitat de segle xx, la majoria dels
països europeus tenen un sistema compartit, tot i que les divergències polítiques
existents no permeten estandarditzar els models de CLD a la UE, i s’hi aprecien,
com s’ha vist, diferències notables.
Posant el focus a Espanya, malgrat que la Llei de promoció de l’autonomia personal
i atenció a les persones en situació de dependència només observa la percepció
d’una prestació econòmica per ser atès per cuidadors no professionals com una
mesura excepcional, la realitat és que la major part de prestacions en l’àmbit de
les CLD es tradueixen en ajudes per a les famílies com a cuidadors informals o per
al pagament a altres cuidadors externs, més que l’assignació de serveis concrets.
Amb dades del Sistema d’Atenció a la Dependència (SAAD) del 31 octubre de 2020,
1.116.561 persones eren beneficiàries d’una prestació de dependència. El gruix de
les persones beneficiàries té més de 80 anys (53,7 %), seguides per les persones
d’entre 65 i 79 anys (18,1 %). Això suposa que gairebé el 75 % de les persones en
situació de dependència té 65 anys o més. Aquest Sistema d’Atenció a la Dependència està dotat amb un pressupost de 9.500 milions d’euros, dels quals el 58 %
són prestacions econòmiques.
En general, cada persona beneficiària de la Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència rep una mitjana d’1,27
prestacions, i se’n registren un total de 1.416.730, que es reparteixen de la manera
següent: el 31,5 % compta amb una prestació econòmica per cures familiars (PECEF); el 17,74 %, amb el servei de teleassistència; el 17,65 %, amb el servei d’ajuda a domicili; el 11,02 % amb atenció residencial; el 10,84 %, amb una prestació
econòmica vinculada al servei; el 6,36 % assisteix a centres de dia/nit; el 4,33 %
rep serveis de prevenció de la dependència i promoció de l’autonomia personal, i
un residual 0,56 % compta amb una prestació econòmica d’assistència personal.
Així, les dades del SAAD contradiuen l’esperit de la Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, que era la promoció de l’autonomia personal, i evidencien com el mecanisme principal d’atenció
a la dependència a Espanya és precisament la prestació econòmica als cuidadors
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informals. De tota manera, es podria analitzar fins a quin punt les mesures actuals
suposen un suport real a aquests cuidadors i en quina mesura els converteixen en
beneficiaris directes.
No obstant això, en una societat cada vegada més envellida, amb unes taxes de
natalitat més baixes, reducció dels nuclis familiars (que tendeixen cap a les llars
unipersonals), amb famílies cada vegada més distants a causa de l’increment dels
fluxos familiars i en què la incorporació de la dona al món laboral és més gran, la
prestació de serveis domiciliaris informals per part de familiars serà necessàriament cada vegada més residual (Codorniu, 2007) i pot comportar un augment
de l’ús dels serveis formals (Miralles & Rey, 2015). I és especialment important
tenir això en compte davant el repte demogràfic que suposen unes societats
cada vegada més longeves. Cal recordar que la composició i les dimensions de
la xarxa social de les persones grans estan relacionades amb l’edat: a mesura que
augmenta l’edat, es redueix el nombre de cuidadors potencials de la xarxa social
(Rogero, 2009).

En una societat cada vegada més envellida, amb unes taxes
de natalitat més baixes, reducció dels nuclis familiars, amb
famílies cada vegada més distants i en què la incorporació
de la dona al món laboral és més gran, la prestació de
serveis domiciliaris informals per part de familiars serà
necessàriament cada vegada més residual i pot comportar
un augment de l’ús dels serveis formals
Aquesta tendència a l’augment de les cures formals en detriment de les no professionals es registra ja als països del centre i el nord d’Europa. Alguns estudis n’atribueixen les causes a la debilitació dels llaços de solidaritat informal (possiblement
derivats dels processos demogràfics comentats anteriorment) i a la major facilitat
d’accés a cures formals al domicili que tenen aquests països (Swinkels et al., 2016).
La prestació de CLD formals al domicili pot ser de caràcter públic (coneguda com
a SAD) o privat, i la probabilitat de rebre CLD des de l’àmbit públic s’incrementa
si, com s’ha vist anteriorment, la persona en situació de dependència està casada,
ja que la parella actua com a connector amb els Serveis Socials (Del Pozo & Sotos, 2012; Rogero, 2009). La provisió de les cures per part dels professionals dels
Serveis Socials se centra a constituir un suport per a la realització de les activitats
bàsiques de la vida diària i les compres. Els serveis de CLD domiciliàries es completen amb l’assistència sanitària que pot ser prestada pels equips d’atenció primària
o pels hospitals, en funció de quin sigui el servei requerit (des de fisioteràpia fins a
seguiment amb màquines com en hemodiàlisi, per exemple).
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En aquest camp, un dels factors que més influeixen en la satisfacció de les persones
depèn del model d’atenció primària prestat, i aquest model pot ser integrat (en
què metge i professional d’infermeria fan visites domiciliàries, amb el suport de
programes orientats a les persones i els seus grups familiars) en les unitats d’hospitalització a domicili (on alguns dels professionals de l’equip de salut s’encarreguen
de l’atenció a les llars de les persones, tant a demanda com programada).
Aquest segon model registra una percepció més alta de qualitat del servei, en gran
part pel fet que comporta un nombre major d’hores que el professional de la salut
dedica per pacient i s’associa a un percentatge menor d’ingressos hospitalaris (Gorina et al., 2014). De fet, a partir d’una revisió sistemàtica dels programes d’atenció
primària al domicili realitzada als EUA, es pot apreciar com la creació d’un vincle
entre els adults grans i els prestadors de serveis d’atenció primària comporta una
reducció notable de les visites hospitalàries, una millora en la detecció de síndromes associats a l’edat, una millora de la qualitat de vida de pacient i cuidador, i un
augment de la participació en la presa de decisions relatives a l’atenció a la fi de la
vida (Stall et al., 2014).
En aquesta línia, un aspecte poc desenvolupat en la literatura científica és l’anàlisi
del model de dispensació de serveis socials i sanitaris sectoritzat, en el quals el districte, barri o zona de salut determinats es divideix en zones geogràfiques per tal de
fer més eficient el temps de desplaçament dels professionals que atenen les persones d’aquesta àrea de salut concreta. Per exemple, a partir d’estratègies de gestió
pròpies del sistema privat, una organització no lucrativa va implantar un sistema
de «cures de veïnat» o «cures de barri» (Buurtzorg, en holandès) que va permetre
establir equips relativament autònoms de 10-12 professionals que proporcionaven
cures mèdiques i suport domiciliari a un conjunt estable de persones que habitaven en un mateix veïnat. Aquest canvi va permetre una relació més freqüent entre
professional i persona que rep els serveis (Cohu et al., 2006), més temps d’atenció
que pot dedicar el professional (Van der Boom, 2008), i, per tant, més compromís
dels professionals (Johansen & Van den Bosch, 2017). Les bondats apreciades per
aquest model i la reducció de costos que suposa (Gray et al., 2015) el fan atractiu
com a iniciativa replicable.
A Espanya hi destaca el projecte de superilles socials, una estratègia de transformació de l’espai públic amb l’objectiu de destinar part de l’espai utilitzat per al
transport dels vehicles a usos ciutadans, mitjançant un nou model d’espai públic
més just i saludable, amb una proposta de xarxa d’eixos verds que s’estén per
tota la ciutat, en què es prioritzen els recorreguts a peu, enllaçant zones verdes i equipaments de forma segura i amable per a les persones. Les superilles
de cures són petits equips d’entre deu i quinze professionals que atenen 40-70
persones que viuen en una mateixa zona residencial, que ocupa entre tres i sis
illes. Aquest sistema permet crear comunitats de cures estables que milloren la
qualitat de l’atenció i les condicions de treball dels professionals. Actualment, a
Barcelona hi ha vuit superilles de cures que atenen 550 persones i es preveu que
en els propers anys se n’ampliï la implementació per tota la ciutat fins a superar
els seixanta equips.
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Una sèrie de serveis afavoreixen
la permanència al domicili
Com s’ha observat anteriorment, en el catàleg de serveis de la Llei de promoció
de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència (art.
15) hi figuren els serveis de prevenció de les situacions de dependència i de promoció de l’autonomia personal. Es tracta del Servei de Teleassistència, el Servei
d’Ajuda a Domicili o SAD (d’atenció de les necessitats de la llar i cures personals,
del qual hem parlat a l’apartat de cures formals), el Servei de Centres de Dia/Nit i
el Servei d’Atenció Residencial, i, tal com mostren les dades presentades, es troben
infradesenvolupats.
Amb l’excepció de l’atenció residencial, la resta de serveis estan enfocats a millorar
la qualitat de vida de les persones que no es troben institucionalitzades, i es permet
així allargar el període de vida a la llar.

La teleassistència com a font de seguretat per a
persones en situació de dependència i els seus
familiars
La teleassistència domiciliària és un servei que no ofereix directament assistència
sanitària o social, sinó una gestió ràpida, eficaç i personalitzada dels recursos disponibles en un context domiciliari a través d’un dispositiu electrònic (que pot ser un
medalló que la persona porta penjat i un terminal, o bé un mòbil). La persona està
connectada contínuament, a casa o fora, amb un operador d’una central d’alarmes,
que disposa d’una base de dades amb tota la informació mèdica i personal necessària, i que, en cas que premi el botó per demanar ajuda o que el sistema detecti
algun tipus d’anomalia (per exemple, si havia de trucar a una hora determinada i no
ho ha fet), posa en marxa una sèrie de recursos per ajudar-la (López, 2004).
La teleassistència és una garantia en el dia a dia no només per a persones grans,
persones en situació de dependència, persones convalescents d’una malaltia o
amb malalties cròniques, sinó per a totes aquelles persones que viuen soles i volen
tenir la seguretat de comptar amb l’atenció que necessiten davant d’una emergència. Amb la teleassistència s’ofereix tranquil·litat davant de qualsevol accident
domèstic, però també companyia i suport. El servei consisteix en un dispositiu fix
i un polsador mòbil que es pot accionar des de qualsevol lloc de la casa. Només
prement-lo, la persona entra en contacte amb el Centre d’Atenció, disponible les 24
hores del dia i els 365 dies de l’any. El funcionament és senzill: davant de qualsevol
emergència o necessitat, la persona prem el dispositiu i un dels professionals de la
Central d’Atenció procedirà a atendre-la, trucant a les persones de contacte i/o als
serveis d’emergència en cas necessari.
El Servei de Teleassistència pot ser públic (a Espanya, 247.917 persones en situació
de dependència disposaven del servei el juny de 2020) o privat, i permet mobilitzar els familiars, veïns, ambulàncies, bombers, policia local, etc., fet que aporta
seguretat tant a les persones que tenen el servei assignat com als seus familiars,
i permet allargar el temps que una persona gran pot viure al seu domicili (Procter
et al., 2016). No obstant això, cal destacar que, tot i la immediatesa en la prestació
del servei que ofereix el contacte amb els professionals de la teleassistència que
es troben als centres de trucades, es detecten també certs problemes que es deriven de les dificultats que aquests professionals poden experimentar en mobilitzar
precisament aquesta xarxa de familiars i veïns (Roberts et al., 2012).
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La teleassistència pot comptar amb múltiples gadgets per monitoritzar les persones en situació de dependència, com ara coixins que avisen si no detecten pes a
sobre després d’un període de temps determinat, o diversos sensors com el d’obertura de la nevera o els de fum o foc, molt rellevants per a persones amb Alzheimer,
per exemple. No obstant això, l’ús d’aquests dispositius en el marc del sistema
públic de teleassistència es troba limitat per una qüestió de costos.
Durant el confinament i els mesos posteriors de pandèmia, la teleassistència s’ha
convertit en un servei essencial per a l’atenció i l’acompanyament de les persones.
Des de l’aplicació de l’estat d’alarma per la pandèmia de la COVID-19, van augmentar les trucades als serveis de teleassistència per diverses raons: por, dubtes de què
fer o no fer, i per tenir algú amb qui parlar, ja que l’aïllament social ha estat difícil
d’afrontar per a tots i sobretot per a les persones grans.

Els centres de dia o centres diürns com a facilitadors
del manteniment de les capacitats físiques i
cognitives
Els centres de dia, centres diürns o centres d’estada diürna (amb noms diferents
segons la ubicació) són equipaments que ofereixen, en horari diürn, una atenció
integral i individualitzada a persones grans que, habitualment, presenten un grau
de dependència moderat. En aquest camp la literatura no és gaire extensa i, més
que analitzar el conjunt, es basa sobretot en estudis realitzats sobre equipaments
individuals. Les evidències semblen consensuar que l’assistència a centres de
dia comporta una millora o manteniment de les capacitats físiques i/o cognitives
(Araya et al., 2018).
De fet, encara que no hi ha consens sobre això, s’aprecia com una assistència més
freqüent (més d’una vegada per setmana) a centres de dia s’associa amb una millora de la qualitat de vida (Bilotta et al., 2010; Iecovich & Biderman, 2013). No obstant
això, la disposició d’una xarxa familiar propera és un element determinant perquè
les persones grans prenguin la decisió d’assistir a un centre de dia (Kim, 2014). Dit
d’una altra manera, les persones que assisteixen a centres de dia tenen un suport
social més freqüent i quotidià (principalment familiar) que aquelles que viuen en
residències o les que viuen als seus domicilis i no assisteixen a centres de dia, i més
suport social comporta (per a tots els grups) una reducció significativa dels nivells
de depressió (Seddigh et al., 2020).
Els centres de nit, tot i estar recollits en la Llei de promoció de l’autonomia personal
i atenció a les persones en situació de dependència, a Espanya amb prou feines hi
estan desenvolupats. En diverses comunitats autònomes pot haver-hi un altre tipus
de centres, anomenats «de respir», ideats com a programa de suport als familiars
que exerceixen de cuidadors no professionals. La finalitat d’aquest servei és millorar la qualitat de vida de les famílies cuidadores, proporcionant-los un temps de
descans (com, per exemple, en períodes curts de vacances) o davant de situacions
familiars imprevistes. Molts centres residencials ofereixen places de centre de dia
i de centre de nit.
Vistos els beneficis terapèutics de l’assistència quotidiana als centres, evidentment
la COVID-19, el confinament i el tancament dels centres, la distància física imposada després de la reobertura, l’ús de mascaretes i les dificultats consegüents en
la comunicació i el reconeixement d’emocions, entre altres factors, han provocat
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pèrdues en la funcionalitat, en la cognició i l’augment de l’estat d’ànim depressiu.
Encara ens queda molt per investigar sobre els efectes de la pandèmia a curt, mitjà
i llarg termini.

La potencialitat de la telemedicina i les barreres que
encara en frenen la implantació plena
Com a complement d’aquesta idea de monitorització a distància de les persones
que opten pel model d’envellir a casa que comentàvem en l’apartat dedicat a la
teleassistència, al llarg dels últims lustres, un altre servei que ha presentat una evolució notable gràcies al desenvolupament de nous sistemes informàtics i d’imatge
és el de la telemedicina (e-health). Aquest servei permet l’ús de tecnologies de
comunicació per al diagnòstic, la monitorització i el tractament de pacients a distància (Currell et al., 2008) i, segons alguns autors, suposa la clau per prestar una
assistència sanitària eficaç descentralitzada i amb més participació dels pacients,
així com un augment de les demandes socials (Koch & Hägglund, 2009).
No obstant això, si bé la informatització i la tecnologització de les societats contemporànies poden haver facilitat la integració dels serveis socials i d’atenció mèdica i, a més, permeten reduir el nombre de desplaçaments de professionals sanitaris
per al seguiment de certes patologies agudes o cròniques, moltes persones grans
han estat marginades per no ser usuaris digitals, i s’ha detectat una bretxa important en aquest àmbit per raó d’edat (Vancea & Solé-Casals, 2016).
De nou, la pandèmia de la COVID-19 ha modificat la relació de les persones amb
la tecnologia, tant en el teletreball com en la salut digital, la telemedicina i la
telemonitorització.
És evident que els avantatges de la telemedicina en l’assistència a pacients amb
COVID-19 són múltiples, ja que limiten les possibles exposicions i els possibles
contagis tant a la sala d’urgències com als hospitals i centres d’atenció primària, i
redueixen l’ús d’equips personals de protecció. Una revisió sistemàtica publicada
l’any 2018 (Shigekawa et al., 2018) va avaluar la seguretat i l’eficàcia de la telemedicina en les àrees clíniques següents: telesalut mental, telerehabilitació, teledermatologia, teleconsultes i altres, com el maneig de l’anticoagulació oral, la nutrició
i el tractament d’úlceres de peu diabètic, entre d’altres. D’acord amb aquest estudi,
la telemedicina va resultar equivalent a la visita mèdica convencional tant en el
moment de la diagnosi com en la part terapèutica. Les teleconsultes redueixen
l’hospitalització i indueixen a una freqüència més gran de contacte entre metge i
pacient, però de durada inferior.
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Capítol 4

Les cures en
institucions
residencials

Els equipaments residencials
La literatura sobre cures en l’àmbit residencial és molt àmplia i de qualitat. Una
revisió sistemàtica de les investigacions en aquest camp permet determinar que
històricament el focus d’interès estava centrat a valorar els programes d’activitat
física, les intervencions psicològiques o el seguiment mèdic que es duen a terme
als equipaments residencials de CLD (Van Malderen et al., 2013).
S’aprecia un interès creixent per determinar i quantificar les variables que incideixen en l’estat d’ànim i la satisfacció dels residents amb la seva vida. En aquest
sentit, aquelles institucions que tenen en compte els desitjos de les persones i
desenvolupen línies d’actuació dirigides a empoderar els residents reforçant que
duguin a terme les activitats de la vida diària, fomenten la seva participació i la seva
capacitat de decisió, i, tot estimulant el manteniment o la generació d’una xarxa
social de suport –és a dir, en línia amb l’atenció integral centrada en la persona–,
aconsegueixen un augment notable de la qualitat de vida de les persones residents
(Burack et al., 2012; Chen et al., 2019; Sullivan & Asselin, 2013; Wang et al., 2018).
Per tenir un coneixement clar del sector residencial, també s’observen moltes limitacions: no hi ha un organisme nacional que el representi, les normatives són
autonòmiques i hi ha grans diferències entre si (ràtio de professionals, tipus de professionals…). Una altra limitació important és la dificultat per quantificar el nombre de persones grans institucionalitzades a Espanya, ja que no hi ha una xifra en
aquest sentit, més enllà d’aproximacions i estimacions. A partir dels censos oficials
de població i habitatges (INE), pot observar-se el nombre de persones que viuen
en residències de persones grans, però es pot comptabilitzar les persones que
resideixen en altres models de CLD institucionalitzats (com apartaments tutelats,
centres sociosanitaris, etc.). Aquests censos tampoc distingeixen si aquestes residències són de titularitat pública o privada o quin percentatge real de les persones
en situació de dependència reconeguda es troben institucionalitzades.
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Les dades de l’INE corroboren l’evidència trobada en la literatura, segons la qual en
els primers anys del segle xx es va registrar una tendència a l’augment de la institucionalització que, tot i això, no s’ha mantingut. A partir de les dades dels censos
de 2001 i 2011, s’aprecia com, mentre l’augment de població més gran de 65 anys va
ser del 19,4 %, el nombre de persones grans que van passar a viure en residències3
va presentar un increment notable del 180,6 % (de 96.338 a 270.286). No obstant
això, aquest creixement destacable en termes percentuals fa referència a només el
3,3 % de les persones grans. El 2020, i segons una estimació d’Envejecimiento en
red (el portal de publicacions del CSIC en temes d’envelliment) realitzada a partir
de la seva base de dades de residències, eren el 3,5 % del total de persones grans
les que es trobaven institucionalitzades (322.180 persones de més de 65 anys).
Aquesta xifra, però, equival al 40,6 % de les persones grans amb dependència
reconeguda i beneficiàries d’una prestació de la Llei de promoció de l’autonomia
personal i atenció a les persones en situació de dependència.

La importància de les relacions socials com a element
central per mantenir un bon estat d’ànim i de salut
S’aprecia de forma generalitzada que les persones que viuen en institucions presenten un pitjor grau de salut i un menor índex de relacions socials.4 Aquests fets
comporten una pitjor qualitat de vida i una major presència d’índexs d’ansietat i depressió en les persones que viuen en aquests entorns (Liu et al., 2018; Otero et al.,
2006) i, per tant, pitjors nivells de salut mental (Drageset et al., 2015; Even-Zohar,
2014). En ingressar en un centre, les persones deixen casa seva, les seves xarxes
socials i els seus hàbits de vida. Només això ja pot tenir repercussions en el seu
estat d’ànim.
La demència és actualment la malaltia neurodegenerativa més prevalent i la causa
principal de dependència en persones més grans de 65 anys. La demència afecta
al voltant del 5-8% de la població mundial més gran de 60 anys, un percentatge
que augmenta progressivament a mesura que avança l’edat i amb un predomini clar
del sexe femení. A Espanya, estudis poblacionals recents mostren que pateixen
aquesta patologia entre el 5,5-5,8% de les persones més grans de 65 anys i entre
el 8,5-9,4% de les més grans de 70 anys. Les previsions indiquen que l’any 2030 al
món hi haurà uns 74,7 milions de persones amb demència i el 2050 hi haurà 131,5
milions de persones afectades per algun tipus de demència, mentre que el 2015 hi
havia 46,8 milions de persones amb aquesta patologia. Els estudis mostren taxes
més altes de demència en les dones. L’informe de l’associació Alzheimer Europe va
assenyalar que la incidència de dones amb demències el 2018 a Espanya duplicava
la dels homes (580.758 dones enfront de 271.984 homes).
A més, les dones tenen més probabilitats de viure en centres residencials que els
homes; elles passen el 94% del temps amb la malaltia en residències, mentre que ells
hi passen el 60%. Moltes de les persones que viuen als centres residencials presenten, a més, problemes cognitius (Alzheimer i altres malalties neurodegeneratives).
Tanmateix, això no implica que no es pugui actuar per millorar la qualitat de vida.
Per exemple, es registren millores significatives en el benestar psicològic dels residents d’equipaments institucionalitzats quan aquests participen en activitats intergeneracionals i/o comunitàries fora de la residència (Chipps & Jarvis, 2016).
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3
Cal recordar que les dades
oficials mostren només
les persones que estan
ingressades en residència
i no permeten distingir les
persones que resideixen
en altres models de CLD
institucionalitzades (com
apartaments tutelats, per
exemple).
4
De fet, entre les
persones grans no
institucionalitzades es pot
apreciar com el fet de tenir
parella o fills esmorteeix
el sentiment de soledat,
dinàmica que no resulta
significativa per a aquells
que resideixen en entorns
institucionalitzats (PrietoFlores et al., 2011).

Tipus d’equipaments residencials
Podríem classificar les residències en funció de les persones que atenen: en situació de dependència o no, però cada vegada el perfil de les persones que acudeixen
a un centre residencial sense necessitar ajuda per a les activitats de la vida diària
és menor, ja que l’edat està molt associada a la dependència i, a més, com més
necessitat d’ajuda, més probabilitats de viure en una institució residencial.
En la literatura científica es poden identificar tres grans tipus d’institucions residencials, que es descriuran a continuació: els centres residencials per a persones grans, les residències assistides i els habitatges tutelats o apartaments amb
serveis.

Centres residencials per a persones grans
Les residències a Espanya, equiparables a residential care (o residential aged care
facilities), són institucions residencials de caràcter permanent o temporal per a
persones que presenten limitacions per dur a terme les activitats de la vida diària.
En l’àmbit internacional tenen un caràcter més aviat privat i acullen un nombre
reduït de persones (20 o menys), mentre que a Espanya poden ser de titularitat
pública, privada, pertanyents a entitats del sector no lucratiu o públiques de gestió privada, i amb un nombre de residents variable, des de 10 fins a 200 persones
usuàries.
L’anàlisi dels motius que porten a l’ingrés en residència encara no es troba estudiat
gaire àmpliament a Espanya, però s’observa un cert consens amb l’evidència a
escala internacional. Així, variables com una major edat, l’existència de patologies
físiques o mentals (o la necessitat de tractaments farmacològics continuats i supervisats), l’estat civil (viduïtat o solteria), el fet de tenir rendes baixes o viure en un
entorn urbà multipliquen les probabilitats d’ingrés (Ayuso et al., 2010; Jamieson et
al., 2019; Lillo-Crespo & Riquelme, 2018; Zueras & Ajenjo Cosp, 2010).
La possibilitat d’elecció sobre on envellir i la definició de perfils de cures en funció
de les necessitats i els interessos facilita el manteniment d’un estat de salut mental
positiu i pot contribuir a incrementar la qualitat de vida (Wilkinson et al., 2012). No
obstant això, cal destacar que, tot i que aquest raonament respon al sentit comú,
la major part dels estudis no són pròpiament experiments controlats aleatoritzats,
per la qual cosa resulta complicat extrapolar la causalitat o afirmar que aquesta no
es degui a altres factors.

Les residències assistides: serveis personals i de salut
Tot seguit hi ha les residències assistides, que són equivalents a les que altres
països denominen nursing homes (o assisted living), on es presten un ampli rang
de serveis personals i de salut. Tenen un caràcter marcadament mèdic, incloent-hi
servei d’infermeria les 24 hores. La majoria es focalitzen en processos de rehabilitació després de l’hospitalització, encara que disposen d’un ampli catàleg de serveis.
Per això, l’estada en aquests equipaments pot ser des de temporal (després de la
qual la persona torna al seu domicili o residència) fins a permanent, en funció de
quin sigui el seu estat físic o mental. Així, per exemple, són residència habitual de
persones que necessiten una supervisió elevada, com aquelles que pateixen deteriorament cognitiu moderat o sever.
Un dels aspectes destacables d’aquestes institucions és que, com no deixa de ser
lògic, redueixen el nombre de derivacions a urgències hospitalàries o hospitalitzacions. Com que compten amb un servei d’atenció sanitària integrat, permeten

27

monitoritzar de forma més efectiva persones grans amb graus de dependència
alts, en relació amb persones amb menor dependència però residents en institucions sense seguiment mèdic, on l’atenció sanitària es presta en centres d’atenció
primària (Calvo et al., 2018). Això es deu al fet que a les residències que disposen
de metge a la plantilla de professionals, l’atenció continuada, la supervisió de la
medicació i fins i tot la decisió de trasllat a l’hospital les fa aquest professional del
centre i no l’atenció primària.
Les evidències són en gran mesura descriptives i correlacionals, encara que algunes investigacions apliquen algun tipus de model multivariable. La major part dels
estudis revisats en aquest àmbit s’interessen per la qualitat de vida de les persones
que hi resideixen, i posen el focus en la prevalença de trastorns de l’estat d’ànim,
especialment la depressió. No obstant això, són pocs els que compten amb mostres aleatòries i escassos els que tenen en compte l’estat de la persona a l’ingrés.
Com que presenten graus de dependència moderats o severs, aquests residents
acostumen a tenir més deteriorament físic i cognitiu i, per tant, una menor qualitat
de vida en general (Buckinx et al., 2016).
En aquesta línia, es detecta que la situació de dependència i la interacció amb
altres persones estan relacionades amb més presència de símptomes depressius,
mentre que una satisfacció més gran amb l’autodeterminació es relaciona amb una
millor adaptació a la institució i uns nivells de depressió menors (Ferrand et al.,
2019; Park et al., 2012).
Seguint aquest fil, s’aprecia un cert buit en la literatura en l’anàlisi dels espais i el
context arquitectònic de les institucions residencials, que tendeixen a ser força similars a l’entorn hospitalari (passadissos llargs, dissenys uniformes, etc.) i dirigides
a l’atenció simultània de desenes de persones. Així, com més medicalitzat i similar
a un hospital és l’entorn, menor és la satisfacció de la persona i la seva percepció
de qualitat de vida (Kelley-Gillespie, 2012).
Les tendències en cures en centres residencials giren cada vegada més cap a un
model «llar» amb petites unitats de convivència i unes activitats més similars a la
vida quotidiana en qualsevol domicili.

Habitatges tutelats i habitatges amb serveis
En un punt intermedi entre aquests equipaments residencials i les comunitats autogestionades hi ha els habitatges tutelats (de caràcter públic) i els apartaments
amb serveis (de caràcter més aviat privat), tots dos equiparables a retirement
housing o sheltered housing. Són llars funcionals de dimensions reduïdes en les
quals conviuen de manera normalitzada algunes persones autosuficients en règim
parcialment autogestionat. No tenen servei d’atenció mèdica o sanitària, només
allotjament i manutenció. Alguns, més propers a un resort i privats, compten amb
serveis exclusius com bugaderia, neteja diària, conserge, manteniment, serveis
assistencials (metge, infermera, psicòleg, atenció de 24 h en cas d’emergència,
fisioterapeuta i entrenador personal) i activitats lúdiques, socials i culturals. Són
apartaments de luxe amb un cost alt.
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Hi resideixen persones grans relativament autònomes que, per diversos factors, no
volen seguir als seus domicilis o volen gaudir d’una sèrie de serveis complementaris
a la seva mateixa comunitat (com ara menjador, bugaderia, etc.). Així, aquestes
institucions disposen d’apartaments o habitacions privades, que es combinen amb
una gran disposició d’àrees comunes i de serveis als quals poden accedir els residents. Al Regne Unit pertanyen a les HOOP (housing options for older people). A
Espanya amb prou feines s’han desenvolupat en alguns municipis, amb limitacions
com el nombre total de convivents, que no ha de ser superior a 10.
En aquest àmbit, la literatura és més aviat escassa, encara que les investigacions
més rellevants són robustes i estan ben elaborades. A partir d’aquestes investigacions pot determinar-se que, si en aquest tipus d’equipaments no es fa un esforç
per generar relacions significatives entre els residents o es brinda un altre tipus de
suport emocional, s’observa més probabilitat d’acabar requerint serveis de salut
mental (Park et al., 2012).
Quan no hi ha un esforç explícit per la dinamització de la comunitat, en aquest tipus
d’equipaments es detecta una reducció de les activitats de lleure que fan els adults
grans en comparació amb les que duien a terme abans de la mudança. Per això, és
qüestionable si aquest tipus d’institucions satisfà les necessitats socials i d’oci de
les persones grans (Knecht-Sabres et al., 2020).
En canvi, si s’activa una mena de compromís social envers l’equipament i s’augmenten les relacions entre coresidents, les taxes de depressió es redueixen notablement, especialment entre les persones que pateixen alguna discapacitat funcional
greu (Jang et al., 2014).

Si s’activa una mena de compromís social envers
l’equipament i s’augmenten les relacions entre
coresidents, les taxes de depressió es redueixen
notablement, especialment entre les persones que
pateixen alguna discapacitat funcional greu
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Capítol 5

La soledat
residencial
i les noves
opcions de
convivència

Si bé l’evidència mostra clarament la preferència de les persones grans per quedar-se als seus domicilis, alguns estudis posen en dubte si aquesta elecció es basa
en una decisió plenament conscient i informada o si es tracta d’una manca de recursos que possibilitin altres alternatives habitacionals durant les últimes etapes de
la vida (Fernández-Carro, 2016), especialment quan les persones viuen en soledat,
sense un cercle relacional proper, en situacions de dependència o en cases que
presenten problemes greus d’accessibilitat.
En les societats desenvolupades s’observa una clara tendència a l’augment de les
llars unipersonals, incloent-hi les integrades per persones grans. De fet, les xifres
de l’Enquesta contínua de llars de l’INE mostren que, mentre entre 2014 i 2019 les
llars unipersonals compostes per persones de menys de 65 anys van augmentar
el 3,7 %, les integrades per un adult gran van augmentar gairebé el triple (10,6 %).
Aquesta situació planteja un repte per a la qualitat de vida dels adults grans, tant
en termes econòmics com socials. En primer lloc perquè, encara que viure sol no
comporti necessàriament el fet de sentir-se sol, augmenta el risc de patir soledat
no desitjada (Yanguas et al., 2018a).
Les relacions socials són una part important de la qualitat de vida al llarg de la
vida i també ho són durant la vellesa. El sentiment subjectiu de soledat no està determinat tant per alguna cosa objectiva, com ara la freqüència de contactes, sinó
més aviat per alguna cosa subjectiva, com la satisfacció amb aquestes relacions.
La soledat és resultat del dèficit en les relacions socials i el suport social i de la
percepció que les necessitats socials que es tenen no són les esperades.
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S’ha relacionat la soledat amb un pitjor estat de salut, una connexió social limitada
i una pitjor qualitat de vida en general, i s’ha demostrat que la soledat afecta alguns
grups de població més que d’altres, com les persones grans, els migrants, els vidus
i les persones que tenen cura d’altres (Pinazo-Hernandis, 2020a).
La vivència de la soledat no és exclusiva de les persones grans i passa al llarg del
cicle vital, però s’accentua amb les pèrdues, que van des de les relacionals (del
cercle laboral després de la jubilació, d’amics o parella per defunció o dependència
severa, dels veïns per mudances, etc.), les de visió o mobilitat o les d’espais referencials per canvis urbanístics, la gentrificació i el tancament de les botigues de
barri, etc. Tots aquests factors poden derivar en un aïllament i una crisi del sentiment de pertinença que poden tenir conseqüències negatives greus sobre la salut
mental i física. De fet, és recurrent la comparació de l’efecte de la soledat amb el
de fumar 15 cigarrets al dia o ser obès, ja que l’aïllament social real i el percebut
s’associen amb un risc més alt de mortalitat primerenca. En la revisió metaanalítica
de Holt-Lustad et al. (2015) es va voler establir la magnitud general i relativa de
l’aïllament social, així com la soledat i l’examen de possibles moderadors a partir
d’una recerca bibliogràfica d’estudis científics publicats prèviament. Els dèficits
socials van ser més predictius de mort en persones amb una edat mitjana menor
de 65 anys, i en general, la influència de l’aïllament social tant objectiu com subjectiu sobre el risc de mortalitat és comparable als factors de risc de mortalitat ben
establerts (obesitat, tabaquisme…).
Les conseqüències de sentir-se aïllat socialment són cada vegada més reconegudes
i provades, especialment la connexió existent entre soledat, depressió i aparició
de problemes cardiovasculars, si bé es desconeix encara el mecanisme que provoca aquesta relació causal (Courtin & Knapp, 2017; Yanguas et al., 2018b). Alguns
estudis apunten que pot tractar-se de l’augment del cortisol (hormona de l’estrès),
que té efectes tant en la salut mental –perquè comporta que les persones solitàries
trobin més estressants les activitats diàries que aquelles amb una vida social més
activa, i es concentrin més en pensaments i percepcions negatius– com en la salut
física, ja que provoca una inflamació crònica que afecta el sistema immunològic i
afavoreix l’aparició d’altres malalties (Cacioppo & Patrick, 2008).
En general, l’evidència que es desprèn de la literatura analitzada és que, com més
gran és la xarxa de relacions d’una persona, millor és el seu estat d’ànim i de salut
i, per tant, més gran és la seva percepció de qualitat de vida (Brown et al., 2015).
Aquest fet ha afavorit l’aparició de cada vegada més recursos i programes que
lluiten contra la soledat no desitjada i treballen per a la generació i el manteniment
de relacions socials significatives (Pinazo-Hernandis, 2020b).
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Noves opcions de convivència per desenvolupar
Moltes persones gaudeixen de la seva vida en solitari, però per a altres suposa riscos i despeses que difícilment poden assumir. Viure sol és més car i menys segur.
Per donar resposta a aquestes situacions hi ha iniciatives diverses (sobretot privades) dirigides a unir persones que volen viure amb altres, persones que disposen
d’habitatge i busquen algú amb qui compartir-lo, ja siguin companys joves (com
Viure i Conviure),5 només dones (Convive Mujer)6 o amb altres persones grans
(Hogar y Café).7 La premissa de partida d’aquest tipus de programes és que possibiliten la vida en comú i permeten disposar d’allotjament a costos més baixos que
els del mercat immobiliari, a banda de molts beneficis psicològics i socials en les
dues generacions.
Una altra proposta és la creació d’unitats de convivència autogestionades, conegudes com cohousing.8 A Espanya aquest model no és tan recent com es podria
pensar (ja fa vint anys des de la creació del primer cohousing nacional), però al
nord d’Europa i als EUA té una història de més de mig segle i el model es troba
molt desenvolupat. El concepte estricte de cohousing porta implícita la voluntat
d’envellir integrat en l’entorn, i per això una comunitat d’amics o coneguts sol treballar conjuntament per dissenyar des de zero el context arquitectònic i la definició
de tasques i funcions que s’hi duran a terme. En el disseny del projecte de cohousing s’observa tant l’entorn exterior com els espais interiors, que han de ser al més
semblants possible a una llar (en termes d’espais, dimensions, mobiliari, etc.), i la
realització d’activitats quotidianes (Martínez, 2013). Les investigacions mostren el
cohousing com una alternativa possible a les residències clàssiques, encara que en
la literatura la comparació amb altres tipus de CLD és molt escassa.

5
www.ajuntament.barcelona.
cat/personesgrans/ca/
canal/programa-viure-iconviure.
6
http://
fundacionaliciayguillermo.
com/convive-mujer/.
7
https://www.
fundacionpilares.org/
hacemos/atenciondomicilio-entorno/hogarcafe/.

Les investigacions mostren el cohousing com una
alternativa possible a les residències clàssiques,
encara que en la literatura la comparació amb altres
tipus de CLD és molt escassa
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8
Tot i que en la literatura
es pot observar que
s’utilitza com a sinònim
el concepte de cohousing
al costat de «habitatges
col·laboratius», «comunitats
autogestionades» o
«cohabitatges», aquestes
últimes denominacions
poden portar implícites
altres formes d’organització
comunitària que no són
les que es pretén exposar
en aquest apartat de
cohousing. També s’aprecia
en la literatura la distinció
de cohousing com una
forma concreta de coliving,
concepte que faria
referència als habitatges
que combinen espais
privats amb espais i serveis
comunitaris, amb l’objectiu
explícit de promoure el
contacte social i construir
una comunitat (Shafique,
2018).

Conclusions
Societats longeves
Les societats són cada vegada més longeves. L’esperança de vida ha augmentat en
tots els països i també a Espanya (83,3 anys).
L’envelliment de la població planteja un repte a les societats: el 2050 a Espanya hi
haurà 16 milions de persones més grans de 65 anys, el 33 % de la població. Aquesta
realitat exigeix una planificació en la prestació de cures de llarga durada i un replantejament del model de cures.
Els establiments que proporcionen cures de llarga durada agrupen una àmplia
gamma de tipus: centres residencials alternatius a l’habitatge familiar, els que proporcionen cures especialitzades i medicalitzades, centres per a cures al final de
la vida, centres de rehabilitació, d’atenció a persones amb discapacitat, etc. Centrant-nos en els establiments que proporcionen cures a persones grans, hi ha pocs
recursos en general i pocs centres són públics. Cal millorar i ampliar la xarxa de
recursos, així com avaluar-ne l’eficàcia.

Necessitat de cures de llarga durada durant
més temps
Segons l’Organització Mundial de la Salut, les cures de llarga durada són el sistema d’accions dutes a terme per cuidadors no formals (família, amics o veïns),
professionals (sanitaris, socials…) o tots dos, per aconseguir que una persona que
no pugui realitzar les activitats de la vida diària de manera independent mantingui
la millor qualitat de vida possible, d’acord amb les seves preferències individuals i
amb el major grau possible d’independència, autonomia, participació, realització
personal i dignitat humana.
El respecte als drets humans hi ha de ser sempre present: cal assegurar que totes
les persones puguin envellir amb dignitat i seguretat.
Podem parlar de diferents llocs de prestació de les cures de llarga durada: cures
al domicili, que pot fer-les un cuidador familiar o professional, o cures en entorns
residencials. Més enllà dels diferents recursos i models de cures de llarga durada,
la realitat és que cada vegada més persones les necessitaran, i durant més temps.
La població, en general, desconeix els recursos que hi ha per a les cures de llarga
durada i els diversos models residencials.
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Les cures de llarga durada es diferencien fonamentalment de les cures agudes i de
les intervencions sanitàries en què la finalitat no és curar una malaltia. L’objectiu
és afavorir la major qualitat de vida possible; minimitzar, restablir o compensar
la pèrdua del funcionament físic i/o mental; afavorir que la persona dependent
assoleixi i mantingui el nivell de funcionament més òptim possible; permetre viure
de la manera més independentment possible; ajudar les persones a completar les
tasques essencials de la vida diària, i, finalment, mantenir al màxim els nivells limitats de funció, salut, i benestar mental i social.
Els cuidadors formals són proveïdors de cures que reben una retribució econòmica per subministrar les cures i estan associats a un sistema de servei organitzat,
com les organitzacions governamentals, les organitzacions no governamentals i
les organitzacions amb ànim de lucre. A més, estan qualificats professionalment
per a la pràctica de l’assistència, i entre ells hi ha els professionals sociosanitaris
(infermeria, medicina, psicologia, treball social, fisioteràpia, teràpia ocupacional,
gerontologia…), que proporcionen serveis de cures personals, cures de salut i tasques de la llar.
Els cuidadors informals són aquelles persones que dispensen cures sense percebre
compensació econòmica per fer aquesta tasca, no posseeixen formació formal per
subministrar les cures i pertanyen a l’entorn proper de la persona dependent. És
el cas dels membres de la família nuclear i extensa, veïns i amics que s’impliquen
en activitats de cures i d’atenció a les necessitats, i ajuden de forma regular i contínua la persona dependent, normalment durant tot el dia. Els cuidadors informals
solen ser membres de la família, sovint una dona –esposa o filla–, amb una edat
d’entre 45 i 65 anys, sense ocupació laboral o amb una feina a temps parcial i amb
un baix nivell d’estudis i socioeconòmic. A més, la provisió de les cures acostuma
a subministrar-se a l’habitatge de la persona en situació de dependència, de forma
diària, contínua i intensa (més de 40 hores setmanals), i inclou diversos tipus de
suports (atenció a la cura personal i realització de tasques domèstiques, suport
emocional…). Aquesta assistència sol ser assumida per una sola persona cuidadora durant diversos anys. Les cures informals han estat conceptualitzades com un
esdeveniment vital estressant (síndrome de càrrega del cuidador) que, amb la seva
cronicitat i imprevisió sobre el moment de la finalització, s’associa amb repercussions negatives sobre el benestar físic i psicològic del cuidador informal. Cuidar
produeix conseqüències negatives, però també té conseqüències positives i grans
beneficis.

Diversos models de cures de llarga durada, diferents
recursos segons comunitats autònomes
Com més edat, major nivell de dependència i pèrdua funcional i més necessitat de
cures. Els centres residencials són necessaris com a recurs per a les cures de llarga
durada. El perfil majoritari de les persones que viuen en residències és el d’un adult
amb un alt nivell de dependència, major de 85 anys, dona i, la majoria, amb deteriorament cognitiu. Però es té un coneixement limitat del sector residencial. D’una
banda, no hi ha un organisme nacional que les representi, aplegui, hi doni suport o
supervisi. De l’altra, les normatives són autonòmiques i amb grans diferències entre
comunitats autònomes (en ràtio de personal, tipus de professionals, característiques dels serveis prestats…).
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Manca de coordinació de serveis i nivells
sociosanitaris
Hi ha una manca de recursos públics i gairebé una absència de relació entre els
recursos públics i els privats. Tenint en compte els nivells mínims de cobertura que
aconsella l’Organització Mundial de la Salut (situats en el 5 % de la població major
de 65 anys), actualment hi ha un dèficit de centres residencials d’unes 65.00080.000 places.
L’àmbit sanitari i el social tenen diferents maneres de funcionar i diferents bases de
dades no compartides. No hi ha una coordinació sociosanitària i les persones han
de fer un pelegrinatge entre serveis desconnectats entre si.
Família, Estat, empreses i tercer sector són els pilars de la provisió de serveis, tot
i que un d’ells, el de la família, és més gran a Espanya: el 80 % de les persones en
situació de dependència reben atenció informal. La càrrega de cures ha recaigut
tradicionalment en les famílies i sobretot en les dones, sovint com a cuidadores
úniques.
Cal invertir en formació per a les cures. Cal suport i formació per als cuidadors
informals i també formació continuada i especialitzada per als cuidadors professionals (sobre aspectes concrets de les cures de la salut, però també del bon tracte
i el respecte).

Ageing in place
Les persones prefereixen envellir al lloc on han viscut les seves vides, on tenen els
seus vincles relacionals i els seus suports. La manca de connexió social es relaciona directament amb problemes emocionals (ansietat, depressió, estrès) i de salut
cardiovascular i cognitiva.
Perquè les persones segueixin vivint a casa seva, però, les cases s’han d’adaptar
a l’envelliment dels seus membres i els entorns han de ser facilitadors i acostar
els serveis als domicilis. Moltes persones necessiten assistència continuada per a
la realització de diverses activitats de la vida diària (vestir-se, alimentar-se, moure’s…). Hi ha una manca de recursos de cures al domicili i una descoordinació entre
els existents.

La COVID-19
La pandèmia per SARS-CoV-2 ha tingut més impacte en les persones més vulnerables (persones grans en situació de dependència, persones amb malalties cròniques…) i ha posat en relleu la necessitat de millorar les cures de llarga durada,
la necessitat de dotar de més finançament els serveis i dignificar la professió de
cuidar amb sous millors i un major reconeixement.
El confinament, el tancament dels centres, i el cessament d’activitats terapèutiques i de socialització, han suposat un canvi en les rutines habituals dels centres
residencials i centres de dia i altres serveis d’atenció i cures de llarga durada. En els
propers mesos podrem veure la repercussió en la qualitat de vida, les avaluacions
negatives a nivell cognitiu, psicològic i funcional, i la regressió de les malalties,
sobretot en els casos de persones amb deteriorament cognitiu.
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Reptes de futur
en les cures de
llarga durada
Societats cuidadores
En algun moment de les nostres vides, totes les persones hem estat cuidades,
serem cuidades i haurem tenir cura d’altres persones. Les cures són una responsabilitat de tots i s’han de convertir en un deure ciutadà, una obligació cívica. Necessitem revisar les cures de llarga durada i replantejar el món de les cures.
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L’atenció a la soledat és un repte també de les societats cuidadores. Informar de la
importància de les cures i el manteniment de les relacions socials com a mecanisme
de lluita contra la soledat no desitjada, i democratitzar i visualitzar les estratègies
existents per incrementar la xarxa relacional de les persones grans, pot contribuir
enormement a incrementar la qualitat de vida de les persones grans, alhora que
pot suposar un estalvi en termes econòmics en l’àmbit de la salut.

Solidaritat intergeneracional
Cal millorar la integració i la implicació comunitària de totes les persones i així
augmentar la cohesió i la solidaritat intergeneracional.
La pandèmia ha tornat a posar de manifest una cosa que ens interessa destacar
especialment en aquestes pàgines: la necessitat que societats i comunitats siguin
inclusives per a totes les edats i generacions, no només per raons de solidaritat,
equitat o justícia social, sinó també per comptar amb comunitats més fortes, més
capaces i més habitables. La pandèmia actual ens ha fet recordar que hi ha problemes que patim en comunitat i que s’han de resoldre en comunitat.
Les cures posen en joc no només la viabilitat de la vida present, sinó la seva capacitat de perdurar en el futur. I les cures intergeneracionals són precisament el que
té la seva raó de ser en prestar una atenció específica a la connexió entre benestar
de les persones i pas del temps: com més generacions conviuen en un moment donat, més probable i imperiós resulta cuidar intergeneracionalment. Quan ho fem,
apostem pel futur de les generacions cuidades, enllaçades en el temps amb les
generacions cuidadores.
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Una normativa comuna i augment del finançament i
els tipus de recursos
A Espanya hi ha 384.251 places residencials en 5.567 centres distribuïts de manera
desigual al llarg del territori espanyol.
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Tenint en compte el dèficit de recursos i de places residencials, cada any s’han de
crear unes 12.000 places noves. Això suposaria una atenció real a les cures de llarga
durada i, alhora, una generació d’ocupació al voltant de les cures.
Amb la demanda demogràfica creixent i la situació del sector residencial (places
insuficients i pocs centres especialitzats), les polítiques sanitàries, socials i econòmiques relacionades amb les cures han de millorar.

Coordinació sociosanitària
La integració de polítiques públiques des dels diferents sectors al voltant d’objectius comuns és una cosa molt necessària i alhora complexa. L’adopció d’un model
de coordinació sociosanitària presenta unes oportunitats clares en l’atenció a les
persones. D’una banda, una mirada integral i integradora en què els serveis d’atenció i cures girin al voltant de les persones i no a l’inrevés. De l’altra, l’optimització
de recursos públics i privats destinats a l’atenció de les persones que necessiten
cures de llarga durada.

4

Cal coordinar els diferents agents implicats en les cures (famílies, serveis de proximitat al domicili, centres d’atenció primària i hospitals, centres residencials, voluntariat, xarxa veïnal, etc.).
Cal crear nous serveis a l’entorn on viuen les persones, al voltant dels seus habitatges, i redefinir i millorar els diferents suports i serveis d’atenció, transformant
l’atenció al domicili (no només pel que fa als continguts, sinó també en la intensitat). Cal, a més, mirar de manera innovadora i generar serveis molt diversos entre
els marges que delimiten la vida al domicili de forma autònoma i les residències per
a persones grans en situació de dependència.
Aquests diferents serveis han d’oferir una atenció al domicili millor i més intensa
(més qualificada professionalment, que pugui proveir de cures més complexes i
més hores de dedicació per persona) i incloure serveis habituals en altres països,
com ara apartaments amb serveis, habitatges assistits o les que calgui dissenyar quan correspongui (la innovació és un element clau també en aquest sector).
Aquests equipaments haurien de tenir unes dimensions inferiors, amb més personalització de l’atenció, i ser més versàtils pel que fa a provisió d’ajuda i acompanyament a les persones.
Cuidar bé costa més diners i necessitem millorar condicions laborals, oferir més i
diferents serveis i disposar de més professionals dedicats a això.
Cal situar les cures en un punt central de les polítiques públiques. Si no és així,
anem directes al col·lapse. En diversos moments de les nostres vides serem cuidats, necessitarem que ens cuidin o serem cuidadors.
Autonomia i dependència no són termes contraris ni excloents. Com podem garantir la màxima autonomia possible (d’acció, de decisió…) en les persones que
envelleixen? La vulnerabilitat forma part de les nostres vides.
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L’eix en les persones
Els serveis han de girar al voltant de les persones, amb una mirada integral i integradora, des d’una finestreta única que tingui, d’una banda, la capacitat d’actuar
ràpidament davant les situacions de més vulnerabilitat i, de l’altra, que pugui prevenir, cuidar i millorar la qualitat de vida. La promoció d’una vida activa es relaciona
amb un retard de les situacions de dependència.

5

L’atenció centrada en la persona parteix del respecte dels drets i les decisions
sobre la seva vida. El centre se situa en la participació i la defensa de l’autonomia
personal al màxim temps possible. La persona és agent en l’elaboració del seu pla
de vida i el seu pla de cures.

Ageing in place
La millora dels entorns (accessibilitat, amigabilitat) facilita que les persones puguin
viure la vellesa on vulguin. Com més gran és la xarxa de contactes d’una persona,
millor és el seu estat d’ànim, el seu estat de salut i la seva percepció de qualitat de
vida.

6

L’avenç de la telemedicina permetrà el seguiment a distància de patologies cròniques i agudes, el diagnòstic, el monitoratge, les autocures i el tractament i la
permanència als domicilis.

Diversitat
El grup de persones majors de 65 anys no és un grup homogeni. A mesura que
augmenta l’edat, augmenten les diferències entre les persones, fet que comporta
maneres molt diverses d’envellir. Les polítiques públiques han de tenir en compte
aquestes diferències en el disseny dels recursos i programes. Calen més recursos
(més centres de dia, més centres residencials, més servei d’ajuda a domicili, més
teleassistència), però també més varietat d’oferta. L’auge i el desenvolupament de
noves maneres de convivència (cohousing, habitatges compartits…) són un fet i en
l’àmbit local els gestors ho han de tenir en compte.

7

La mirada de gènere no ha de faltar en l’atenció a les cures de llarga durada. Hi
ha més dones grans en situació de vulnerabilitat i també hi ha més dones que són
cuidadores informals i professionals.

Avaluar i investigar
Una de les conclusions clares que es poden extreure de l’informe és la necessitat de
fer diagnòstics socials per conèixer la realitat i les necessitats expressades per les
persones que necessiten cures de llarga durada i avaluar els projectes, programes
i recursos.
Cal fer estudis longitudinals en l’àmbit estatal que permetin millorar els recursos i
adaptar-los a les necessitats canviants.
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8

L’aposta per l’abordament de les CLD en les societats longeves hauria de tenir un
caràcter més preventiu del que té actualment, almenys als països mediterranis.
Ampliar la informació sobre els recursos existents i posar la persona al centre del
procés de decisions permetria incrementar-ne la satisfacció i qualitat de vida, i les
desvincularia de la disposició d’una família o de recursos econòmics. Actualment
aquests factors tenen una implicació clara en el disseny dels programes proposats
per expandir l’atenció domiciliària finançada amb fons públics per a persones grans
amb discapacitat a la major part d’Europa.
En aquest sentit, a Espanya encara és necessari posar llum al sector per poder
conèixer de forma exacta quantes persones reben cures informals en l’àmbit de
casa seva, quantes estan institucionalitzades en el marc d’equipaments residencials i quantes opten per noves formes de cohabitació. No obstant això, tot i la
opacitat, pot observar-se com els recursos existents són reduïts i, d’aquests, pocs
són públics.

A Espanya encara és necessari posar llum al
sector per poder conèixer de forma exacta quantes
persones reben cures informals en l’àmbit de casa
seva, quantes estan institucionalitzades en el marc
d’equipaments residencials i quantes opten per
noves formes de cohabitació
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Fitxa tècnica

Metodologia de selecció
de la literatura revisada
Revisió sistemàtica de la literatura
i selecció basada en criteri expert
Aquest estudi sintetitza les troballes fetes en 111 documents que analitzen les CLD
en les persones grans. D’aquests documents, 62 s’han obtingut després de fer una
cerca sistemàtica de la literatura especialitzada, 35 de la cerca d’estudis basada en
el criteri expert i 14 corresponen a informes elaborats per fundacions o organismes
especialitzats en aquest camp. En aquesta secció s’explica el procediment que s’ha
seguit.
A l’inici es va plantejar una revisió sistemàtica de la literatura especialitzada en els
models de CLD i convivència de les persones grans. Aquesta revisió s’ha basat en
la metodologia de The Campbell Collaboration, que estableix un protocol de cerca
de literatura objectiu, transparent i sistemàtic.

En aquest punt es van definir també les paraules clau de la cerca. Com a resultats
principals dels models de CLD, es van tenir en compte conceptes com benestar,
qualitat de vida, relacions socials, mortalitat, beneficis i costos. Aquests conceptes es van combinar amb diferents tipus de models (cures a la llar, centres de dia,
centres residencials, cohousing, etc.) i conceptes com «persones grans», «sènior»,
etc.9 La cerca va incloure paraules clau en castellà i en anglès. S’ha tingut en compte qualsevol investigació que analitzi casos d’estudi, estudis de tall transversal,
experimentals o quasi-experimentals, intervencions (aleatoritzades o no), estudis
qualitatius o revisions d’articles, sempre que fessin referència als models inclosos
en la revisió.

9
La cerca va incloure
paraules clau en castellà
i en anglès: long-term care
settings/facilities, LTC, nursing
care/home, assisted living,
continuing-care, life-care,
residential aged-care, day-care
home, dependency, care, senior
center, retirement home, respite
care [short break s’utilitza en
alguns països per descriure
el suport de respir], older
adults, senior, nonagenarian,
octogenarian, centenarian,
ageing/aging, old people,
elderly people, pensioner, elder,
cohousing, e-health, loneliness,
isolation, health women
vulnerability, social frailty,
ageism, age stereotypes, selfperception of aging, pandemic,
COVID-19, coronavirus, severe
acute respiratory syndrome,
SARS-CoV.

A partir d’aquestes paraules es van construir els diferents cercadors booleans i
es va utilitzar la base de dades de Scopus,10 i s’iniciava així l’etapa de la cerca dels

10
Vegeu: https://www.scopus.
com/.

En primer lloc, l’equip de treball va acordar de manera conjunta amb L’Observatori
Social de la Fundació ”la Caixa” quin seria l’abast de la revisió, així com els criteris
d’inclusió. En aquest sentit, es va decidir no limitar la literatura a un àmbit geogràfic
o temporal concret i incloure-hi tant estudis acadèmics com aquells elaborats per
organismes internacionals o fundacions. Es van definir els models principals sobre
els quals fer la cerca, com les cures en centres residencials i les cures domiciliàries,
i en cadascuna d’aquestes àrees es van incloure diferents alternatives de cures o
diferents models de convivència.
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Figura 1.
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estudis, tant en anglès com en espanyol. Atès el nombre elevat de resultats, es va
decidir limitar la cerca a l’última dècada, i després es van afegir aquelles investigacions que, després de la lectura dels estudis, fossin rellevants per a aquest estudi
i s’haguessin publicat abans de 2010. Com mostra la figura 1, després de fer les
cerques amb l’ús de les paraules clau, es van identificar un total de 293 documents
que complien els criteris especificats. A partir d’aquí, es van eliminar els duplicats
i, amb les investigacions resultants, es van seleccionar els informes que s’havien
d’analitzar segons el títol i el resum (abstract). Dels 92 estudis que van superar
aquesta selecció, l’equip de treball va llegir cada document complet, per acabar
seleccionant els 62 documents que componen la revisió sistemàtica. Aquests documents es van classificar en una base de dades en què es va incloure informació
sobre la mostra utilitzada, el país o l’àrea geogràfica a què fa referència, la pregunta
d’investigació, la metodologia, una puntuació segons la Maryland Scientific Methods Scale (SMS)11 o les troballes principals.
Després de fer aquesta cerca sistemàtica i avaluar-ne els resultats, es va detectar
que els que obtenien una puntuació millor no s’havien fet a Espanya i no eren del
tot representatius de la realitat espanyola. Com que l’objectiu de l’estudi era recollir l’estat de la qüestió tant en l’àmbit internacional com nacional, es va considerar
necessari ampliar la selecció resultant amb estudis elaborats per les entitats i organitzacions del tercer sector amb un pes més gran en la prestació de CLD a persones
grans a Espanya. Per això, després de la revisió de l’estructura inicial de l’informe
d’acord amb l’evidència trobada, L’Observatori Social de la Fundació ”la Caixa” i
l’equip de treball van considerar que calia aprofundir o ampliar algunes àrees.
Així, es va procedir a una nova cerca complementària de la literatura basada en criteris experts. En aquesta segona fase es van identificar 35 estudis, i es va incloure
també un total de 14 informes d’entitats públiques i fundacions amb l’objectiu de
fer una revisió al més exhaustiva possible.
A partir dels 111 estudis i informes que van passar les dues fases de selecció, es va
fer la síntesi dels estudis que es recull en aquesta revisió i que inclou els resultats
principals de la literatura actual especialitzada en l’àmbit de les CLD.

62

Estudis
inclosos
per text

Eliminats
per text
30

11
La SMS és una escala
de l’1 al 5 que ordena
les investigacions
–especialment les
avaluacions– segons la
robustesa de la metodologia
emprada. Els criteris de
classificació de l’escala
SMS van des d’1 (estudi en
què no es pot identificar
la causalitat) fins a 5
(experiments aleatoritzats).
El criteri principal per
examinar la robustesa de
la metodologia es basa
en la manera en què el
mètode tracta els problemes
de selecció. Aquesta
jerarquia no és absoluta i
un estudi transversal pot
proporcionar una evidència
millor que un estudi amb
una metodologia complexa
i mal executada, o sense
dades suficients. Tenint en
compte que molts estudis
trobats en el marc d’aquesta
cerca no arribaven a
puntuar en l’escala
SMS, aquesta cerca s’ha
tingut en compte només
de manera orientativa,
i no com a element de
triatge per seleccionar les
investigacions analitzades.
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Característiques de l’evidència trobada
Una de les dificultats principals identificades en la revisió de la literatura es troba
en el fet que una part notable dels estudis i informes analitzats no fa una descripció
precisa dels models de cures, especialment en relació amb el context arquitectònic o bé amb els serveis associats a la provisió d’un model o altre de CLD. De fet,
ni tan sols la definició de dependència, de cures o de cuidadors respon a criteris
estandarditzats. Per tant, sota el mateix concepte es poden trobar definicions molt
diverses i fins i tot divergents entre si. Això fa especialment complicada la comparació entre diferents investigacions, a la qual cosa s’afegeix el fet que en països
diferents s’utilitzen conceptes diferents per descriure el mateix tipus d’instal·lacions de cures.
A nivell metodològic, gran part dels estudis es basen en enquestes per avaluar tant
característiques dels participants en l’estudi –per exemple, el grau de dependència/autonomia– com resultats –per exemple, el nivell de satisfacció de les persones
que utilitzen serveis o programes. En molts casos es tracta de mesures d’autoinforme que sovint fa el mateix centre o servei.
Com s’ha comentat en la valoració segons l’escala SMS, són molt pocs els estudis
que es basen en assajos de control aleatoritzats (RCT, randomized controlled trial,
per les sigles en anglès), i la majoria fan servir dissenys d’investigació o mètodes
quantitatius poc sofisticats. En la mateixa investigació no es comparen persones en
models de cures diferents, per la qual cosa és difícil saber si els resultats obtinguts
es deuen al model en qüestió o a les característiques concretes de les persones
usuàries d’aquest model. Es tracta, per tant, i en la majoria dels casos, d’evidència
observacional. Tot això exigeix ser prudents a l’hora d’extreure conclusions de l’ús
de cada un d’aquests models.
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