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Tal com diu l’Informe Mundial sobre l’Edatisme presentat per l’OMS:

La Dècada de l’Envelliment actiu i Saludable. Informe Mundial OMS 2021, 

• La Discriminació per motius d’edat és un problema d’abast mundial que té greus efectes en la població 
afectada, tant a nivell de salut física com mental. Les conseqüències d’aquest fenomen, de fet, representen 
un cost per a les economies mundials de milers de milions de dòlars. Segons el document, una de cada 
dues persones al món té conductes discriminatòries per motius d’edat, convertint l’Edatisme en una de les 
formes més freqüents de discriminació, per davant del racisme o de les discriminacions per motius de 
gènere.

• L’Edatisme fa referència a com pensem, sentim i actuem vers altres persones o vers nosaltres mateixos per 
motius d’edat i moltes vegades es tradueix en estereotips, prejudicis i discriminació cap a les persones 
grans. Una de les maneres de trencar amb l’Edatisme és tenir present la diversitat existent entre el 
col·lectiu de les persones grans, donant a conèixer les seves inquietuds, els seus anhels, les seves vivències, 
etcètera. És en aquest sentit que, en la realització de projectes de recerca o intervencions amb impacte en 
l’envelliment saludable, es fa indispensable incloure la variable de l’heterogeneïtat com a característica del 
col·lectiu.

• En aquest taller veurem de quina manera la metodologia de la Investigació-Acció-Participació, la IAP, ens 
proporciona l’oportunitat de treballar colze a colze amb les persones destinatàries de l’acció per tal que 
sigui la pròpia persona gran, en aquest cas, qui planifiqui i prengui decisions al voltant de la seva pròpia vida 
i les seves preferències. Així mateix, compartirem experiències participades i contrarestarem metodologies 
i tècniques utilitzades, així com resultats i conclusions.



Dècada de l’envelliment saludable
2021-2030

Reptes segons l’OMS, per aquesta dècada:

• Canviar la imatge social de l’envelliment.

• Facilitar la contribució a la societat de les persones grans.

• Promoure una atenció d’acord amb les necessitats de cada persona.



Canviar la imatge social de l’envelliment

• Promoure un canvi en la imatge social, mostrant la real, és diversa

• Acceptar que hem afegit més anys a la vida

• Entendre l’envelliment com una nova etapa evolutiva. Està en 
desenvolupament

• Més enllà de l’EA, hi ha una nova dimensió, la de l’espiritualitat, i la 
de trobar sentit a la vida, de marcar una nova direcció



Facilitar la contribució a la societat de les 
persones grans

Volem que les persones grans no molestin, siguin invisibles, i decidir 
nosaltres per ells? 

O els volem i els entenem participatius, que contribueixin al be comú, al 
desenvolupament personal,…..

Cal escoltar-los i actuar conjuntament

Es necessari també donar importància al fet de donar veu als propis 
usuaris, voler escoltar-los



Envelliment i Mon actual

Situar l’envelliment en el mon actual, passa per preguntar-nos en quin 
món vivim avui i quines son les seves característiques. 

De totes elles volem destacar: 

1. Transformació demogràfica, i els moviments de població

2. l’Heterogeneïtat com a característica del món actual.

3. Diversitat territorial

Entendre l’envelliment com una nova oportunitat per trobar sentit a la 
vida



Quin es l’objectiu de recerca

• Partir i Conèixer la realitat del mon de les persones grans d’avui dia tenint en 
compte les diferencies territorials

• Mostrar l'heterogeneïtat de les persones grans i de les diverses cultures amb les 
que convivim

• Recollir el coneixement que tenen i els usos que fan dels nostres serveis i 
recursos sanitaris i socials

• Recollir els seus interessos, les seves opinions i crear espais de diàleg i treball 
conjunt per poder trobar una millor adequació entre el que volen i el que hi ha

• Compartir una metodologia de treball que permeti treballant plegats, avançar 
conjuntament cap a tenir unes condicions de vida mes satisfactòries per a 
cadascuna de les persones 



Partim de  

• La Promoció de la salut i els determinants socials

• Els Determinants per edat, classe social, gènere, context de vida

• El respecte a l’autonomia de les persones que significa donar valor a les 
seves opinions, les seves voluntats i a les seves eleccions personals



L’Atenció a la persona, com a usuària de serveis. 
Cal pensar que:  

• Els serveis d'atenció i cura professionals estan passant d’una etapa de 
creixement a una situació de crisi com efecte de la transformació ideològica, 
poblacional, i organitzativa.

• L'Administració, els serveis sanitaris i els socials prioritzen els recursos pensant 
amb casos de més necessitat, moltes vegades recursos definits pels 
professionals i tancats

• Cal diversificar els recursos, potenciar l'atenció domiciliaria, apostant per 
programes específics, reorientant serveis, millorant el treball conjunt entre els 
professionals del mon social i del mon sanitari, i millorant també la 
coordinació real dels diferents serveis, primària-especialitzada, ..



Promoure una atenció d’acord amb les 
necessitats de cada persona

Vol dir:

• Tracte de proximitat i continuat, creant vincle

• Tracte personalitzat

• Facilitar l'accessibilitat i amb diversitat de recursos 

• Entendre la diversitat territorial i les seves diferencies 



Millora de l’atenció a la persona

- Requereix conèixer i escoltar a la persona

- Requereix reconèixer un paper a la persona, tenir interès per conèixer-la i 
mostrar interès per escoltar-la

- “En la lògica de l’usuari el subjecte no és escoltat com a subjecte de paraula, 
com subjecte que pot desxifrar el seu malestar, sinó que és entès com un 
objecte a classificar en paràmetres clínics prèviament establerts en els 
protocols”. Miquel Bassols (2009).

- El paper de la perspectiva dels pacients requereix una tutela directa des de la 
posició de màxima responsabilitat de tota l’organització (Escarrabill i Campistol, 
2022).



Quina Metodologia ens permet treballar
amb aquesta mirada?

La Investigació – Acció- Participativa

I.A.P.



La metodologia de la 
Investigació-Acció-Participació

la IAP, ens facilita el treball conjuntament amb les pròpies 
persones destinatàries de l’acció, per tal que sigui la 
pròpia persona gran, en aquest cas, qui planifiqui i 
prengui decisions al voltant de la seva pròpia vida i les 
seves preferències.



Objectiu, Mètode i Metodologia

Objectiu Mètode Metodologia
Descriure, Relacionar, Predir Experimental i Correlacional Quantitativa

Comprendre Etnografia

Anàlisis del discurs

Grounded Theory

Qualitativa

Transformar, canviar I.A.P Qualitativa

Avaluar i valorar Investigació avaluativa

(pluralitat de mètodes)

Quantitativa/Qualitativa



Investigació Acció Participativa

• Implica a totes les parts rellevants a examinar conjunta i activament l’acció (que ells viuen 
com a problemàtica) per a arribar a modificar-la i a millorar-la.  

• Això es fa a traves de la crítica reflexiva sobre els contextos històrics, polítics, econòmics, 
geogràfics, etc que siguin rellevants a la problemàtica estudiada. 

• Es l'acció que es investigada, modificada i re-investigada, en un procés de investigació amb 
els participants. 

• Te com objectiu fer co-investigació activa per aquells que son ajudats.  

• Es un procés genuïnament democràtic o no coercitiu en el que aquells que son ajudats 
determinen els objectius i les finalitats de la seva pròpia investigació.  

• La investigació esta dissenyada per a estudiar aspectes específics identificats per la població 
local, i els resultats son directament aplicables als problemes. La IAP es porta a terme, 
idealment, PER les persones locals i PER A las persones locals. 

• IAP es porta a terme a través de cicles repetits. 



Referents del treball amb IAP

• Moltes de les aportacions de M. Hernan, (Gaceta Sanitaria, Revista española de Salud 
Publica, BMC Public Health, Revista de Calidad Asistencial, Atencion Primaria,..) de 
l’escola Andaluza de Salud Publica, les aportacions al treball en promoció de la salut, 
en salut comunitària, el seu treball amb els actius i els determinants socials 

• R. Cofiño, director general de Salud publica del govern d'Astúries fins fa poc, te un Blog
de Salut comunitària i publicacions conjuntes amb Mariano Hernan, Blanca Botello i 
Jara Cubillo

• P. Delgado, E. Abad, Equip Infermeria, Unitat de cures intensives Hospital Sant 
Pau Barcelona, Enfermeria Intensiva, ..”Modificación de la práctica enfermera a través 
de la reflexión: una investigación-acción participativa”, Invest. Educ. Enferm., ..



Exemples de treball amb IAP

• Martí, A.; Noguera, J.; Tarrés, R.; Tarrés, A.; Batlle, P.; Monreal, P. Treballant l'Apoderament comunitari des de 
l'Atenció Primària. A la XI Jornada d'Àrees Bàsiques de Salut de Girona. Departament de Salut, Generalitat de 
Catalunya. Roses, novembre 2018.

• Tarrés, R.; Tarrés, A.; Monreal, P.; Batlle, P.; Morales, A.; Noguera, J.; Martí, A. Reformulación de la atención
primaria: una propuesta para integrar la perspectiva de los determinantes sociales en la consulta de zona 
rural. XVII Congreso SESPAS. Barcelona, Setiembre 2017.

• Morales,A.; Batlle,P.; Monreal,P.; Martinez,L.; Noguera,J.; Tarres,A. Projecte de Salut Comunitària i promoció de 
la Salut des d’un centre d’atenció primària. II Simposi Mediterrani de Promoció de la Salut, Girona, juny, 2015.

• Tarrés, A.; Batlle, P.; Tarrés, R.; Morales, A.; Martí, A. & Monreal, P. Project for community actions and health
promotion at primary healthcare centres. European Journal of Public Health, Vol. 25, Supplement 3. 
DOI:http://dx.doi.org/10.1093/eurpub/ckv170.107 ckv170.107 First published online: 6 October 2015.

• Monreal-Bosch,P.; Del Valle,A.; Perera,S. Activando municipios para la promoción de la salud: un estudio de 
caso en comunidades rurales. Anuario de Psicologia, 43,(2),217-235. 2013.

• Monreal-Bosch, P. & Vilà, A. Programa integral de atención a las personas mayores en una zona rural. Anuario
de Psicologia, vol.39, nº3, p.351-370. 2008.

http://dx.doi.org/10.1093/eurpub/ckv170.107


Moltes gràcies per compartir 

Adela Cortina:
LO QUE AÚN NO HEMOS APRENDIDO
Necesitamos una ciudadanía crítica y 
madura, con razón y corazón, convencida 
de que hay medios suficientes para 
acabar con la pobreza y conseguir así que 
toda persona pueda llevar adelante, 
libremente, sus planes de vida.


