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Justificació 
 

Una conseqüència del procés de transformació socioeconòmica i cultural dels barris ha 

estat la pèrdua de protagonisme i l’alienació de les persones grans envers el seu barri de 

tota la vida i la conseqüent pèrdua de l’univers social de referència. Un estudi de 

l’Observatori de la Igualtat de l’Ajuntament de Palma posa de manifest l’increment de la 

soledat residencial de les persones grans, les quals són majoritàriament dones (71%).1 

 

Un dels reptes de la comunitat i del procés d’Intervenció Comunitària Intercultural (ICI) a 

Santa Catalina i el Jonquet és fer front a aquest problema social i desenvolupar una acció 

que redueixi aquesta tendència, per a la qual cosa es parteix d’una doble visió-acció: a) 

prevenir l’aïllament social recuperant el protagonisme de les persones grans a la 

comunitat i la identitat de les seves arrels (història, cultura, participació, etc.); b) fer front a 

l’aïllament de les persones que per motius de salut, barreres arquitectòniques, estat 

d’ànim, manca de xarxa social, dificultats econòmiques, etc. es troben en una situació de 

vulnerabilitat i manca d’interacció social. 

 

La promoció comunitària de les persones grans, juntament amb l’acció per a fer front a 

situacions d’aïllament social i soledat d’aquest col·lectiu, és una de les qüestions 

prioritàries de la programació comunitària elaborada des del projecte ICI a Santa Catalina i 

el Jonquet. Des de diferents recursos s’ha posat de manifest l’existència de persones 

grans dels barris que viuen soles, no reben el suport dels seus familiars i acaben, en molts 

de casos, prenent antidepressius. El seu nivell de motivació i interès és molt baix i molt 

sovint manifesten i desenvolupen patologies de por a la mort. Els professionals són 

testimonis de les situacions de precarietat que envolten els majors, i seria interessant 

explorar les vies per a donar resposta a aquesta problemàtica. També es detecten casos 

en què les barreres arquitectòniques dels habitatges suposen un agreujant molt fort per a 

aquestes persones, que incrementa la seva situació d’aïllament social. 

                                                        
1 Galán, R. (2017). “Más de un tercio de los hogares de Palma están formados por una sola persona”. Diario de 
Mallorca (25/05/2017). 
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És interessant tenir clars i diferenciar els conceptes de viure sol, aïllament social i soledat. 

L’aïllament social és la situació objectiva de mantenir un mínim de contactes amb altres 

persones, siguin familiars o amics. La soledat, en canvi, és la sensació subjectiva de tenir 

menys afecte i més llunyania del que es desitja (soledat emocional), d’experimentar poca 

proximitat a familiars i amics (soledat relacional) o de sentir-se socialment poc valorat 

(soledat col·lectiva); és a dir, en aquest cas ens trobaríem amb persones que poden viure 

amb altres, però això no és motiu suficient per a no patir sensació de soledat i estar 

excloses. Viure tot sol no implica forçosament patir aïllament social ni soledat. Les 

persones que viuen soles poden gaudir d’una vida familiar i social activa. D’altra banda, 

algunes persones que viuen en companyia se senten molt soles si tenen males relacions 

amb els seus vincles més pròxims. Per tant, no interessa només comprovar si existeixen 

vincles amb altres persones, sinó que també s’ha d’observar i analitzar la qualitat 

d’aquestes relacions i la possibilitat d’altres alternatives. Els solitaris que voluntàriament 

decideixen desvincular-se dels seus familiars i amics no es poden considerar en situació 

d’aïllament social. El vertader aïllament social és totalment involuntari. 

 

Metodologia  
 

Per a elaborar aquest informe s’han utilitzat dades objectives i subjectives. Les primeres 

han estat aportades pels següents recursos i fonts: Centre de Salut de Santa Catalina, 

Servei de Teleassistència ATENZIA, Centre Municipal de Serveis Socials de Ponent, 

Padró municipal d’habitants de l’Ajuntament de Palma, Àrea de Dependència i Gent Gran 

de l’IMAS, Centre de Persones Grans d’Avinguda Argentina, Casal de Barri de Santa 

Catalina i Casal de Barri del Jonquet, Casal Jonquet (centre de dia), Associació Bona 

Gent i Associació Cultural S’Arraval. Les dades subjectives són el resultat de la realització 

de 4 col·loquis, dels quals se n’han realitzat 3 amb persones grans residents al territori 

(total de 18 persones) i 1 amb professionals que desenvolupen la seva tasca dirigida a 

persones grans. El treball empíric s’ha duit a terme el primer trimestre de 2017. 
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Aproximació demogràfica 
 

La població de 65 anys o més és un col·lectiu bastant nombrós al territori que, segons 

dades del Padró municipal (2016), està format per 1.708 persones, un 19,0% de la 

població total i 3,6 punts per damunt de la mitjana de Palma. Si bé al Jonquet representa 

un 14,3% de la població, en el cas de Santa Catalina arriba al 19,4%, 4 punts per damunt 

de la mitjana de Palma (taula 1). Es tracta majoritàriament de població femenina; les 

diferències en la distribució per sexe són significatives: un 38,6% són homes i un 61,4%, 

dones. Ens trobam, així, amb una important feminització de la vellesa, per damunt de la 

mitjana de Palma, més acusada en el cas del Jonquet (com es pot apreciar al gràfic 1). 

 

Taula 1. Població total i de 65 o més anys 

 

Total 

pobl. 

65 o 

més 

% del 

total 

PALMA 402.949 62.089 15,4% 

Santa Catalina 8.386 1.624 19,4% 

El Jonquet 589 84 14,3% 

Total dos barris 8.975 1.708 19,0% 

Elaboració pròpia a partir del PMH (2016) 

 

Gràfic 1. Població de 65 anys o més per sexe 

 

Elaboració pròpia a partir del PMH (2016) 
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La població nascuda a l’estranger de 65 o més anys té poca representació al conjunt de la 

d’aquest origen; se situa en un 6,9% en el conjunt del territori, superant, malgrat tot, en 0,6 

punts la mitjana de Palma (taula 2).  

 

Taula 2. Població nascuda a l’estranger de 65 anys o més  

 

Total de 

població 

estrangera 

65 anys 

o més  Per. 

PALMA 88.956 5635 6,3% 

Santa Catalina 2.095 144 6,9% 

El Jonquet 169 12 7,1% 

Total dos barris 2.264 156 6,9% 

Elaboració pròpia a partir del PMH (2016) 

 

Si atenem la distribució per sexe de la població nascuda a l’estranger, podem observar 

que la tendència del territori és semblant a la de Palma, però si consideram els dos barris 

per separat, ens trobam amb una diferència curiosa, mentre Santa Catalina segueix la 

línia de feminització de la vellesa, fins i tot 3 punts per damunt de la mitjana de Palma, en 

el cas del Jonquet les dades mostren una majoria d’homes, que representen el 75% de les 

persones estrangeres de 65 anys o més (taula 3). 

 

Taula 3. Població nascuda a l'estranger de 65 anys o més per sexe 

 Homes Dones 

PALMA 34,9% 65,1% 

Santa Catalina 31,9% 68,1% 

El Jonquet 75,0% 25,0% 

Total al territori ICI 35,3% 64,7% 

Elaboració pròpia a partir del PMH (2016) 
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Respecte del lloc de naixement, a Santa Catalina es distribueix entre població d’origen 

europeu, 47,2%, i de Llatinoamèrica, un 37,5%. Pel que fa al Jonquet, un 75% prové del 

centre d’Europa. 

 

Dades que fan referència a les persones grans i els serveis tècnics 

A continuació es presenten algunes dades recollides pels serveis següents: Centre de 

Salut de Santa Catalina, Centre Municipal de Serveis Socials de Ponent, Direcció General 

de Dependència i Gent Gran de l’IMAS i Servei de Teleassistència ATENZIA. Es tracta 

d’una primera aproximació a la realitat quantitativa de les persones grans; es pretén 

continuar amb aquesta via de recollida d’informació perquè es considera que és clau a 

l’hora de mostrar un diagnòstic cada vegada més complet i fidel amb el fet social objecte 

d’aquest estudi. 

 

Persones grans usuàries del Centre de Salut de Santa Catalina 

 

El Centre de Salut de Santa Catalina té un nombre total d’usuaris amb targeta sanitària de 

18.080, dels quals 3.252 corresponen a persones de 65 anys o més (pràcticament un 

18%), amb un major nombre de dones que d’homes, seguint així la dinàmica de 

feminització que es correspon amb les dades de població del Padró municipal. El nombre 

d’estrangers d’aquest grup d’edat és molt reduït, fet que podria estar relacionat amb la 

condició de migració residencial per jubilació. Sembla que la majoria de persones 

estrangeres procedents d’Europa que s’estan assentant al territori ho fan amb un motiu 

econòmic. Aquesta condició es reflecteix en el reduït grup d’edat de persones estrangeres 

de 65 anys o més (taula 4). Respecte de l’origen d’aquest col·lectiu, es divideix 

majoritàriament entre el procedent d’Europa i el de Llatinoamèrica. A la taula 5 es pot 

consultar la població concreta de 75 anys o més, considerada pels professionals sanitaris i 

socials com la que es troba en una situació de més vulnerabilitat o risc de complexitat en 

les seves necessitats. 
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Taula 4. Usuaris de 65 anys o més del CS amb targeta sanitària 

 Home Dona Total 

Total de 65 o més 1.335 1.917 3.252 

Espanyols 1.289 1.825 3.114 

Estrangers 46 92 138 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del CS 

 

Taula 5. Usuaris del Centre de Salut de 75 anys o més 

 Home Dona Total 

Total de 75 anys o 

més 575 963 1538 

Espanyols 560 935 1495 

Estrangers 15 28 43 

    

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del CS 

 

Centre Municipal de Serveis Socials de Ponent 

Pel que fa a les dades del Centre Municipal de Serveis Socials, actualment tenen 

expedient obert un total de 30 persones de 65 anys o més, de les quals 4 són del Jonquet 

i 26 de Santa Catalina. 

 

 

Dependents de grau II i III sol·licitants de residència 

Segons la Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de 

dependència, per a considerar que una persona es troba en una situació de dependència 

aquesta ha de ser de caràcter permanent, per raons derivades de l’edat, la malaltia o la 

discapacitat i lligades a la manca o a la pèrdua d’autonomia física, mental, intel·lectual o 

sensorial, necessiten l’atenció d’una o unes quantes persones o ajudes importants per a 

dur a terme activitats bàsiques de la vida diària, o, en el cas de les persones amb 

discapacitat intel·lectual o malaltia mental, altres suports per a l’autonomia personal. 
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El grau i el nivell de dependència es determinen mitjançant l'aplicació del barem acordat 

pel Consell Territorial del Sistema per a l'Autonomia i Atenció en la Dependència, aprovat 

pel Govern de l'Estat mitjançant el Reial decret 504/2007, de 20 d'abril. Els graus són els 

següents: 

 

Grau I. Dependència moderada: quan la persona necessita ajuda per a dur a terme 

diverses activitats bàsiques de la vida diària almenys una vegada al dia, o té necessitats 

de suport intermitent o limitat per a l'autonomia personal. 

Grau II. Dependència severa: quan la persona necessita ajuda per a dur a terme diverses 

activitats bàsiques de la vida diària dues o tres vegades al dia, però no necessita la 

presència permanent d'un cuidador o té necessitats de suport extens per a l'autonomia 

personal. 

Grau III. Gran dependència: quan la persona necessita ajuda per a dur a terme diverses 

activitats bàsiques de la vida diària diverses vegades al dia i, per la seva pèrdua total 

d'autonomia mental o física, necessita la presència indispensable i contínua d'una altra 

persona o té necessitats de suport generalitzat per a l'autonomia personal. 

Partint d’aquesta consideració s’ha trobat adient fer referència al nombre i les 

característiques sociodemogràfiques de les persones en situació de dependència I i II, 

residents al codi postal 07013, que el març de 2017 havien sol·licitat una plaça de 

residència i es trobaven a l’espera d’adjudicació. 

A les taules (6, 7 i 8) següents apareix aquesta població distribuïda per sexe, estat civil i 

edat. Les dones quasi dupliquen les sol·licituds (20 dones, 11 homes). Curiosament, en el 

grau III el nombre d’homes és quasi el mateix que el de dones, a pesar de la diferència per 

sexe del total de sol·licitants. No apareix diferència per sexe a l’hora de considerar aquest 

grau III i l’estat civil de les persones –la majoria estan casades– és un possible indicador 

de com les famílies esperen fins al darrer moment per a sol·licitar una residència. Mentre 

la parella se’n pugui fer càrrec no es demana aquest servei i se sol·licita quan la 

dependència arriba a un grau III, raó per la qual són les dones les que més el demanen, ja 

que també són les més nombroses a la categoria de viudes. Si atenem l’edat, el 71% es 

correspon amb persones majors de 76 anys. 
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Taula 6. Dependents que sol·liciten residència per sexe 

Per. sexe Grau II Grau III 

Total 

general 

Dona 16 80,0% 4 20,0% 20 100% 

Home 8 72,7% 3 27,3% 11 100% 

Total casos 31 

 

 

Taula 7. Dependents sol·licitants de residència per estat civil 

Per. sexe CASAT/ADA FADRÍ/INA VIUDO/A 

Total 

general 

Dona 10 50,0% 1 5,0% 9 45,0% 20 100% 

Home 8 72,7% 1 9,1% 2 18,2% 11 100% 

Total casos 31 

 

Taula 8. Distribució de sol·licitants per edat 

Edat Persones Per. 

70-76 9 29,0% 

77-86 12 38,7% 

87-94 10 32,3% 

Total 31 100,0% 

 

 

Les persones amb més dificultats i el servei de teleassistència d’ATENZIA 

 

ATENZIA és un recurs molt present al territori i al procés comunitari. Ofereix diversos 

serveis de capacitació, dinamització, atenció i serveis d’atenció 24h. social i sanitària a través 

d’un seguiment personalitzat que permet oferir ajuda en el moment que puguin necessitar-la, 

especialment en situacions d’emergència.”. En aquest cas ens centram en les dades que 

aporta respecte del nombre de persones ateses mitjançant el servei privat de 
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teleassistència a Palma. En aquest municipi atén a 406 persones (taula 9), de les quals 27 

són de Santa Catalina (taula 10). Segons estimacions de l’entitat és una representació 

prou significativa que situa aquest barri entre els tres amb més demanda d’aquest servei. 

La majoria de persones són majors de 74 anys, un 90,1%, la qual cosa fa pensar que 

l’autonomia es conserva en bona part de les persones grans fins a aquesta edat 

aproximadament, fins i tot més; la gran majoria, dones. 

 

Taula 9: usuaris de teleassistència privada a Palma 

Edat Home Dona Total Per total 

64 o menys 3 5 8 2,0% 

 

65 – 74 8 16 24  5,9% 

 

75 o més 62 304 366 90,1% 

 

Edat 

desconeguda 

1 7 8 2,0% 

 

Total 73 331 406 100,0% 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’ATENZIA 

 

 

 

Taula 10: usuaris de teleassistència privada a Santa Catalina (ATENZIA) 

Edat Home Dona Total Per total 

64 o menys 1 1 2 7,4% 

65 - 74 1 2 3 11,1% 

75 o més 3 19 22 81,5% 

Total 5 22 27 100,0% 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’ATENZIA 
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Si consideram el percentatge de persones que viuen soles respecte de les que viuen amb 

altres i fan ús d’aquest servei, no sembla que hi hagi grans diferències per edat; a més, en 

ambdós casos, a Palma i Santa Catalina, es redueix a mesura que augmenta aquesta 

variable. En qualsevol cas, es manté un percentatge més elevat de persones que reben 

teleassistència i viuen totes soles en el cas de Santa Catalina. Curiosament, la diferència 

més important es dóna en el tram 64 o menys anys, 12,5 punts inferior en aquest barri 

respecte de la mitjana de Palma (com es pot apreciar al gràfic 2). 

 

 

 

Gràfic 2. Persones que viuen soles respecte de les que no i que fan ús de teleassistència 

50,0%

62,5% 66,7%
62,5%

63,6%

57,7%

63,0%

57,9%

64 o menys 65 – 74 75 o més Total

Sta. Catalina Palma

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’ATENZIA 

 

 

 

A les taules 11 i 12 següents es mostra la població que viu tota sola i té servei de 

teleassistència, a Palma en global i a Santa Catalina en particular. 
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Taula 11. Usuaris de teleassistència que viuen sols a Palma 

Edat Home Dona Total Per 

total 

64 o menys 2 3 5 
2,1% 

65 - 74 4 11 15 6,4% 

75 o més 29 182 211 89,8% 

Edat 

desconeguda 

 4 4 

1,7% 

Total 35 200 235 100,0% 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’ATENZIA 

 

 

Taula 12. Usuaris de teleassistència que viuen sols a Santa Catalina 

Edat Home Dona Total Per 

total 

64 o 

menys 1 0 1 5,9% 

65 - 74 1 1 2 11,8% 

75 o més 0 14 14 82,4% 

Total 2 15 17 100,0% 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’ATENZIA 

 

Per a tenir més informació sobre la situació de les persones dependents, des del Servei 

de Teleassistència Domiciliària d’Atenzia s’han duit a terme una sèrie d’entrevistes amb 

persones usuàries del servei privat. A continuació presentam un breu resum d’aquest 

estudi. 

 

Informació de l’entorn: un 60% d’usuaris fa molts d’anys que resideix al territori (des que 

eren joves), el 100% viuen en una casa antiga que han anat reformant per a adaptar-la a 

les necessitats derivades de l’edat. Respecte de la valoració del barri on viuen, consideren 
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positiva l’existència d’una xarxa de relacions entre els veïns, que a pesar de la 

transformació socioeconòmica continua existint. Un altre aspecte està relacionat amb la 

sensació de seguretat i la bona comunicació de transport públic. Un 20% dels entrevistats 

consideren que s’haurien de millorar les barreres arquitectòniques. 

 

Relacions socials: el 22% de les persones de l’estudi afirma no sortir mai de casa seva. 

Respecte del contacte amb familiars, un 60% sol mantenir-lo diàriament, mentre que el 

40% el manté de forma esporàdica. La resta de relacions es produeixen a l’entorn físic 

més pròxim i són amb els veïns. La sensació de soledat la manifesten un 22% dels casos i 

esdevé més habitual a les nits. És un comentari que repeteixen els entrevistats. 

 

Relacions amb l’entorn físic i dificultats de la vida diària: els motius pels quals surten de 

casa solen ser: comprar i anar a algun club o associació. A part, queden els tràmits com 

anar al banc o al metge. La participació en activitats pot ser un element important per a 

desenvolupar una vida activa, però les dificultats de mobilitat per problemes de salut fan 

que un 77% no hi participi. Això també té repercussions en les possibilitats de 

desenvolupar les tasques quotidianes de la vida diària, ja què un 67% té dificultats per a 

poder-les dur a terme sense ajuda. Entre aquestes tasques destaquen les domèstiques, 

anar a fer la compra o fer gestions amb el banc. 

 

La importància de les entitats i els serveis vinculats amb la gent gran 

És de gran importància la tasca que es desenvolupa des dels serveis que d’una forma o 

altra presten una atenció especial a les persones grans. La seva implicació queda 

demostrada una vegada pel protagonisme de totes les entitats ciutadanes i recursos dins 

el projecte comunitari ICI, com una forma de treballar junts sota uns objectius comuns.  

 

Les associacions de persones grans duen a terme un treball molt significatiu: són espais 

lúdics que ofereixen multitud d’activitats adaptades i destinades a cobrir els interessos 

d’aquesta població. Malgrat les dificultats econòmiques que pateixen, continuen donant un 

servei molt valuós que difícilment podria assumir l’Administració de forma directa. Els 

centres de gent gran afavoreixen l’activitat mental, la formació, la pràctica d’exercici físic i 

la relació amb persones que comparteixen sentiments propis d’una generació; fomenten i 
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reforcen les amistats, i fan que les persones grans se sentin útils tenint l’oportunitat de 

continuar contribuint a la societat i als altres. També són espais per a compartir i d’ajuda 

mútua, per a tenir cura dels amics i companys, per a poder gaudir d’una vida moltes 

vegades truncada per les exigències econòmiques, biogràfiques o familiars al llarg de la 

seva història personal i que ara les poden recuperar. En definitiva, els defineixen com una 

illa enmig de la quotidianitat, un santuari en el qual continuar sent protagonistes de la seva 

pròpia vida (Vecina y Vives, 2016).2 

 

Pel que fa als centres de participació social ubicats al territori i vinculats directament amb 

la participació de persones grans, les dades són les següents: 

 

Casals de barri: hi participen un total de 416 persones de 65 anys o més, 372 al Casal de 

Santa Catalina i 44 al del Jonquet. 

Llar de Gent Gran d’Avinguda Argentina: al llarg de 2016 participaren en activitats d’oci i 

temps lliure un total de 2.250 persones; quant a activitats vinculades amb la prevenció i 

promoció de la salut. són 1.268 persones. 

Casal Jonquet: hi participen 46 persones entre el centre de dia i els serveis que ofereixen. 

Associació Bona Gent: compta amb 1.000 socis, dels quals 600 participen diàriament dels 

serveis de menjar i activitats diverses. 

Associació Cultural S’Arraval de Santa Catalina (antic Montepio): 116 socis. 

 

Un apunt sobre la transformació del territori i les seves conseqüències 

 

Un dels motius derivats de la transformació social i econòmica dels barris de Santa 

Catalina i el Jonquet ha estat el procés de gentrificació, el qual ha generat un moviment 

residencial de les persones amb menys recursos i ha provocat la inadaptació del col·lectiu 

de gent gran al seu entorn social, cultural i econòmic. Les persones majors són les que 

han estat més afectades per aquesta desintegració que han experimentat els barris. S’hi 

senten cada vegada més aïllades per diferents motius: pel canvi generacional mateix; per 

                                                        
2 Vecina, C. i Vives, M. (2016). “El valor de la participació social. Una aproximació a la vivència de persones grans 
que participen en les seves associacions”. En Orte, C. (dir.) Anuari de l’Envelliment Illes Balears, 2016 (95-114). 
Palma: Universitat de les illes Balears. 
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l’especulació immobiliària, que ha provocat un augment dels preus de l’habitatge; pel 

trasllat dels antics veïns i dels mateixos fills a d’altres barris que s’ajusten més a les 

condicions de la vida quotidiana; per l’arribada dels nous residents estrangers que s’hi han 

acomodat i que disposen d’una posició econòmica més elevada, amb els quals gairebé no 

es manté contacte, i pels canvis urbanístics amb què han de conviure i que els han 

sacsejat i debilitat considerablement. A més, les barreres arquitectòniques dificulten la 

seva mobilitat i augmenten la sensació de soledat i la desconnexió amb la xarxa de 

relacions socials.  

 

El territori s’ha convertit en un context multicultural i heterogeni, on de cada vegada 

resideix menys gent autòctona, que ha donat la benvinguda a nous perfils de població més 

adinerats i on comparteixen espai els comerços més tradicionals i les tendes modernes 

que suposen una altra oportunitat de negoci per a enriquir, revalorar i modernitzar Santa 

Catalina i el Jonquet. Aquest procés de transició posa en risc la visibilitat social de la gent 

gran, posseïdora fins ara de la cultura, la tradició i l’essència d’un territori tan significatiu. 

 

Aproximació subjectiva a partir de la realització dels col·loquis 

 

Com es descriu a l’apartat de metodologia, s’han realitzat una sèrie de col·loquis tant a 

persones grans com a professionals que les atenen. D’aquests, en surt el resum que es 

mostra a continuació: 

 

Algunes persones grans expressen que els barris estan massa poblats de gent forana i 

que a Santa Catalina el 35% dels propietaris de pisos i cases són estrangers (alemanys, 

russos, suecs, etc.). Opinen que hi ha una mescla innecessària, que els nouvinguts tenen 

uns costums diferents, que no es relacionen gaire i que sovint no respecten les normes 

cíviques i de convivència. D’altres persones majors accepten la diversitat; manifesten que 

no els agrada la uniformitat, que tothom sigui igual, i defensen que la multiculturalitat 

representa riquesa per a un barri.  
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És impensable parlar de convivència sense parlar de relacions. Antigament els veïns dels 

barris tenien un vincle, una comunicació i una relació de confiança molt especials, que a 

hores d’ara, pels motius que s’han explicat, ja no són tan quotidians, encara que no són 

inexistents. Actualment les maneres de relacionar-se i comunicar-se han quedat afectades 

per les noves tecnologies, la multitud d’interaccions possibles entre les persones, el ritme 

de vida, l’ocupació i la distribució del temps i de l’espai, la priorització de les necessitats, 

etc. Les enveges, els etiquetatges i determinats prejudicis socials provoquen sentiment de 

desconfiança, rebuig i por entre els veïns, i per aquests motius les relacions es dilaten i/o 

es trenquen, i augmenta la distància entre ells. Afortunadament, encara es conserven les 

relacions amb els veïns de tota la vida. Alguns han mort i, sobretot, existeix un contacte 

més habitual amb els veïns de la mateixa finca, encara que poden estar setmanes sense 

veure’s depenent de si es té ascensor o no.  

 

Els veïns recorden emocionats els moments de germanor que es vivien al barris fa 30 

anys, quan no hi havia aigua corrent a les cases i devers les 6 de la matinada les dones 

havien d’anar caminant fins als rentadors del Jonquet a rentar-hi la roba a mà. El fet de 

trobar-se la resta de veïnes, tan fraternals i generoses, compartint des del seu sabó al seu 

dia a dia, feia més petit l’esforç. 

 

També senten nostàlgia quan rememoren els sopars a la fresca al seu portal, els músics 

tocant a la glorieta de Pau Casals o les trobades dels horabaixes amb els veïns al carrer 

Gran esperant que els al·lots sortissin de l’escola per a berenar junts. Anhelen un barri 

més tranquil, més net i més segur, sense renous ni bullícia, sense preus desorbitats, 

sense una massificació de restaurants i terrasses, etc. Reconeixen que s’han anat 

adaptant a la remodelació dels barris perquè ha estat una situació progressiva, encara que 

n’hi ha que hi estan més d’acord que d’altres. Les circumstàncies han canviat clarament i 

abans quan es parlava de la comunitat veïnal es parlava de família –la complicitat i el 

coneixement mutu era molt profund–, l’intercanvi de favors i el de confidències anaven 

lligats, els sentiments eren recíprocs, el suport entre ells es feia molt visible i l’acció de 

sortir al carrer suposava vida i alegria, i enfortia el sentiment de pertinença als barris.  
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La memòria dels barris es conserva viva gràcies a aquestes persones majors que 

mantenen la seva identitat, que se senten part de la història de Santa Catalina i el 

Jonquet, que avui en dia es mantenen als barris i que continuen demostrant il·lusió per a 

integrar-se en la comunitat i mantenir-la digna. També tenen ganes de continuar 

participant a la vida social i lluiten per a millorar les condicions i les potencialitats dels 

barris.  

 

A hores d’ara, el col·lectiu de majors més activista i visible dels barris es mostra voluntari 

per a organitzar i donar suport als recursos que el necessiten. Està integrat a les 

associacions de la gent gran, li agrada caminar pels carrers de Santa Catalina i el Jonquet 

i aprofitar l’espai de la Feixina per a fer-hi gimnàstica a l’aire lliure i afavorir la seva salut, 

participa a l’oferta d’activitats dels barris, prefereix relacionar-se amb altres generacions 

per a no perdre l’esperit juvenil, no té temps d’avorrir-se perquè té tota la setmana 

ocupada i programada amb activitats de temps lliure (taller de memòria, taitxí, pintura, 

teatre, risoteràpia, etc.), participa en accions promogudes per les parròquies, fa 

excursions, etc.  

 

D’altra banda, s’hi detecta un altre sector de la població major de 65 anys o més que es 

troba en situació de vulnerabilitat i que preocupa la comunitat en general. Es tracta de les 

persones que viuen situacions de soledat i/o aïllament social. Culturalment, aquest 

col·lectiu es troba un poc descol·locat i desconcertat; viu una època que no és la seva i 

que no concorda gaire amb els seus interessos i les seves necessitats vitals. De fet, amb 

la crisi s’han duplicat les mancances i ha augmentat la precarietat, i encara així consideren 

que demanar ajuda és una qüestió de caritat. És molt complicat lluitar contra aquesta 

concepció que tenen tan arrelada i que els fa més fràgils, i poder aconseguir que es 

reconeguin com a persones de dret. 

 

Formen part d’aquest grup les persones majors dels barris que no estan connectades a 

una mínima xarxa social, no coneixen els recursos dels barris i no saben ni on ni a qui 

acudir per a rebre atenció. En determinats moments es neguen a rebre ajuda externa i 

manifesten rebuig, desconfiança i por al que desconeixen. Es podria dir que el recurs que 

accepten més és la teleassistència, perquè no implica una invasió de la intimitat, però es 
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mostren més reticents i més contraris a rebre d’altres ajudes com el servei de menjar a 

domicili, integrar la figura d’un cuidador dins el domicili o contractar una persona de neteja.  

 

El seu vincle més fort és amb els fills i cerquen el seu suport, però els fills tenen la seva 

vida i les seves obligacions, i el ritme de vida que duen provoca que els seus majors hagin 

de passar moltes hores tots sols. De fet, hi ha persones majors que viuen dificultats i 

situacions complicades i no ho manifesten als fills per a no preocupar-los, però sí que es 

desfoguen amb el metge de família, la infermera o la farmacèutica del barri. 

 

Hi ha persones majors soles, necessitades de suport i assistència perquè han perdut les 

seves capacitats funcionals i ja no poden desenvolupar amb normalitat les tasques de la 

vida quotidiana; persones que han enviudat i viuen la situació de dol en soledat, i d’altres 

que només surten al carrer per a fer la compra, anar al banc o a la farmàcia i es 

converteixen en el principal cuidador del seu cònjuge, el qual es troba en situació de 

dependència. 

 

Preocupa molt concretament el col·lectiu que està malalt i que, al marge de l’atenció i el 

seguiment sociosanitari que es fa des del servei d’atenció primària o altres serveis, no rep 

una supervisió de l’estat de la seva malaltia, el control dels tractaments i la medicació 

prescrita, i posa en risc la seva situació de salut.  

 

Les farmacèutiques manifesten que la targeta sanitària electrònica, a pesar que és un 

sistema que presenta moltes bretxes que encara s’han de superar, ha contribuït a afavorir 

el control d’aquests pacients. És cert que també es troben amb clients que no són 

responsables, que deixen de prendre la medicació a pesar de les conseqüències o que 

compren tot d’una tota la que apareix receptada a la targeta electrònica perquè el metge 

cregui que segueixen les pautes, quan realment és el contrari.  

Les farmàcies es consideren un recurs de salut molt important, que està en contacte 

continu amb la gent gran dels barris i que en coneix de primera mà el testimoni i el dia a 

dia. El mateix passa amb altres recursos que estan més reconeguts socialment, com són 

el centre de salut, els serveis socials, Càritas o els centres de dia de gent gran. Les 
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associacions i les entitats culturals dirigides a gent gran també es convertiran en contextos 

clau en el moment de donar resposta a aquestes situacions. 

 

Conclusions 

 

La transformació socioeconòmica i cultural repercuteix sobre les persones grans del 

territori i el seu entorn habitual. Un dels reptes que té la comunitat i el projecte ICI és fer 

front a les conseqüències d’aquest procés mitjançant la prevenció i organitzant una 

actuació que minvi el possible aïllament social dels majors. Precisament en un lloc on el 

percentatge de persones de 65 anys o més està per damunt de la mitjana de Palma en 4 

punts percentuals, i arriba en el cas de Santa Catalina el 19,4%. 

 

Les dades del Centre de Salut i del Padró ens confirmen un perfil d’usuari de nacionalitat 

espanyola, on les dones són majoria, principalment quan més avançam en l’edat. Es 

tracta, per tant, d’una població feminitzada. També són majoria les dones que estan a 

l’espera de plaça en una residència pública, si bé en el grau II aquestes dupliquen el 

nombre d’homes, pràcticament no hi ha diferències per sexe en el grau III; respecte de 

l’edat, un 71% tenen més de 76 anys. 

 

El Servei de Teleassistència d’Atenzia té Santa Catalina com un dels tres barris amb més 

demanda. La majoria d’usuaris tenen més de 74 anys, un 90,1%, la qual cosa fa pensar 

que l’autonomia es conserva en bona part de les persones grans fins a aquesta edat 

aproximadament, i fins i tot més. La gran majoria són dones. Es tracta de persones que 

viuen des que eren joves en aquests barris, principalment a cases velles que han anat 

adaptant. L’aïllament es fa present en aquests usuaris: un 22% no surt pràcticament mai 

de casa seva i un 40% manté una relació esporàdica amb els familiars. Les dificultats 

físiques pròpies de l’edat incideixen en la capacitat de poder dur a terme les tasques 

quotidianes a casa i poder participar en activitats: un 77% dels entrevistats per Atenzia no 

hi participa.  
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Els serveis i les entitats vinculats amb les persones grans són de gran importància per a 

mantenir actives aquestes persones. El territori compta amb diversos centres, tant 

fomentats des de l’Administració com des de la ciutadania mateixa. Hi ha als barris un 

conjunt de persones majors organitzades i voluntàries que inverteixen el seu temps a 

donar suport als altres, col·laborar-hi i ajudar-los. També gaudim d’una gran quantitat de 

majors que participen activament compartint amb altres un temps de qualitat, 

desenvolupant activitats d’oci i temps lliure saludables, establint relacions positives i 

realitzant tasques de la vida quotidiana, la qual cosa els permet continuar formant part de 

la dinàmica dels barris. 

 

La realitat subjectiva mostra necessitats diverses de les persones grans i també una doble 

mirada a la transformació socioeconòmica del territori. Alguns consideren negatiu 

l’assentament de població estrangera d’estatus econòmic elevat i d’altres opinen que això 

dóna vida al barris. Afortunadament encara es conserven moltes relacions amb els 

veïnats, a pesar que alguns ja han mort. Els entrevistats s’emocionen en recordar la vida 

social que hi havia als barris, on tothom es coneixia i compartia una germanor i identitat 

molt forta. La memòria dels barris es conserva viva gràcies a aquestes persones majors 

que mantenen la seva identitat, que se senten part de la història de Santa Catalina i el 

Jonquet, que avui en dia es mantenen als barris i que continuen demostrant il·lusió per a 

integrar-se en la comunitat i mantenir-la digna. 

 

Preocupa un sector de persones grans que es va aïllant cada vegada més i es troben 

descol·locats amb el canvi social. A més, la crisi econòmica i la pujada de preus dels 

comerços (i el canvi per altres negocis no destinats a ells) han fet que tinguin dificultats 

per a poder comprar al barris i la seva situació física i de salut esdevé un impediment 

important. Formen part d’aquest grup les persones majors dels barris que no estan 

connectades a una mínima xarxa social, no coneixen els recursos dels barris i no saben ni 

on ni a qui acudir per a rebre atenció. En determinats moments es neguen a rebre ajuda 

externa i manifesten rebuig, desconfiança i por al que desconeixen. 

 

Hi ha persones majors soles, necessitades de suport i assistència perquè han perdut les 

seves capacitats funcionals; persones que han enviudat i viuen la situació de dol en 
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soledat, i d’altres que només surten al carrer per a fer la compra, anar al banc o a la 

farmàcia i es converteixen en el principal cuidador del seu cònjuge. Preocupa aquest 

col·lectiu quan, a més, té problemes de salut i no rep una supervisió del seu estat, al 

marge de l’atenció i el seguiment mèdic que es fa des del servei d’atenció primària. 

 

La soledat i l’aïllament social de les persones grans han estat destacats com a 

determinants de salut, identificats en el diagnòstic de la monografia comunitària dels barris 

i tornats a posar de manifest en aquest monogràfic. Són motius suficients perquè la 

comunitat hagi començat a treballar per a promoure l’autonomia d’aquest col·lectiu més 

vulnerable, facilitar la seva sociabilitat i actuar envers els seus factors de risc i els 

pensaments socials que dificulten la seva integració social (rebuig, desconfiança, por, 

desil·lusió, manca de compromís, desconeixement, etc.) considerant una doble vessant 

d’intervenció: d’una banda la preventiva, actuant amb la promoció de la participació social i 

el protagonisme de la gent gran, i de l’altra, abordant situacions de soledat i aïllament 

social mitjançant accions que millorin aquesta realitat. 

 

 

 

 

 


