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Reunions locals del projecte europeu
COASTGAP

El grup de recerca INTERFASE del Departament de
Geografia de la UAB ha organitzat tres reunions amb
agents costaners espanyols i catalans en el marc del
projecte europeu COASTGAP, que pretén capitalitzar
bones pràctiques de projectes europeus per
promocionar i incentivar la governança i el
desenvolupament sostenible de les zones
costaneres, entre d’altres.
[+]

TESIS

Contribucions a l’anàlisi automàtica de grans
volums de dades

Aquesta tesi és fonamentalment un estudi sobre la
recerca d’automatismes en diferents algorismes. Els
treballs que la formen tenen un important objectiu
comú: aconseguir la màxima qualitat possible dels
resultats obtinguts en substituir el mètode habitual
(manual) en l’anàlisi de grans volums de dades pel
corresponent mètode automàtic, que mostra
diversos avantatges respecte el primer.
[+]

TESIS

Immigració estrangera a l’entorn d’espais
d'interès natural

Aquesta tesi doctoral ha analitzat el paper que han
tingut els espais naturals en l’arribada i
l’establiment de població estrangera en dues àrees
d’estudi i el tipus de relació que tenen els dits
residents amb aquests espais naturals. La
investigació també posa l’atenció en la relació que té
la població local amb els espais naturals protegits
propers a les seves localitats.
[+]

TESIS

L’accés de la joventut a l’espai públic de
Manresa

Aquesta tesi doctoral analitza des d’una perspectiva
feminista interseccional la forma com les diverses
identitats condicionen l’accés de la joventut a l’espai
públic de Manresa. Una de les seves principals
aportacions és el desenvolupament dels Mapes de
Relleus de l’Experiència, una representació visual de
les dades que relaciona les estructures de poder,
l’experiència viscuda i els llocs.
[+]

12/2014 - Salut, espais i formes de vida en la vellesa

L’envelliment demogràfic comporta reptes socials, econòmics i polítics. Davant la
proliferació de treballs que aborden el fenomen des del vessant quantitatiu,
centrats en els canvis en l’estructura demogràfica de la població i les implicacions
que pugui tenir en pilars bàsics de l’estat de benestar, aquesta tesi proposa un
enfocament alternatiu centrat en el seu aspecte qualitatiu basat en el concepte
d’envelliment actiu, l’objectiu del qual és la promoció de la participació social i
laboral, l’autonomia i la vida independent de les persones grans.

Referències

“Salud, espacios y modos de vida en la vejez”, tesi doctoral de Pilar Zueras, dirigida per la
Dra. Anna Cabré i el Dr. Antonio David Cámara Hueso i llegida al Departament de
Geografia.

Aquesta tesi doctoral per compendi de publicacions planteja no tant quants són sinó com
viuen les persones grans a Espanya en termes d’autonomia funcional i independència per
desenvolupar-se en la seva vida quotidiana en l’àmbit privat i social. L’anàlisi s’ha
concentrat en les formes de convivència, els espais de convivència residencial i social, i
l’estat de salut i funcionalitat per al desenvolupament d’activitats en aquests espais.

L’aproximació demogràfica ha tingut com a eixos principals l’edat, el sexe i la generació.
L’estudi s’ha complementat amb variables sociodemogràfiques relacionades amb les
trajectòries de constitució familiar i el nivell socioeconòmic, i indicadors de salut i
funcionalitat. S’han utilitzat fonts diverses que han permès estudiar diferents poblacions i
les seves maneres de vida en un període variable que abasta les tres últimes dècades.

Les persones conserven un bon estat de salut i autonomia funcional durant diversos anys
després dels 65 anys, el que els permet portar una vida activa, participativa i
independent. A partir dels 80 anys augmenta considerablement la probabilitat de patir
problemes de salut o personals associats, per exemple, a la pèrdua de la parella, que a
més de ser font de suport emocional és potencial proveïdora de cures en cas de
deteriorament de la salut física o mental.

Els resultats mostren tendències generals en l’àmbit de la salut, els comportaments
residencials i l’activitat de la gent gran. En primer lloc, s’ha observat un empitjorament de
les condicions cròniques cardiovasculars mentre que no hi ha indicis de canvis en els
nivells de discapacitat dels grans. En segon lloc, s’ha observat una disminució de la
convivència intergeneracional i un augment de la independència residencial entre els
grans que viuen en llars, així com un creixement de la institucionalització. No obstant
això, les principals troballes d’aquest treball es deriven de la diversitat poblacional que
configura diferents maneres de viure en la vellesa en l’espai domiciliar i social. A més de
destacar les diferències intergeneracionals, aquest treball presenta les implicacions en les
formes de vida de la gent gran de les diferències per gènere, en funció de les trajectòries
de constitució familiar i de la condició socioeconòmica.

Aquesta tesi pretén ressituar la gent gran en el debat de l’envelliment poblacional més en
el seu paper d’agents que no pas únicament com a receptors de recursos públics o
privats. Finalment, convida a reflexionar sobre la qualitat de l’edat i sobre el component
generacional i les seves implicacions en la canviant composició de la població més gran.

Autor de la fotografia: Antonio López Gay.
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