1.2.5 Viure i conviure amb gent gran

Com ja hem esmentat en un altre capítol, molts joves es veuen obligats a marxar fora de casa per estudiar lluny
de les seves localitats. N’hi ha que prefereixen llogar un pis i compartir-lo amb altres estudiants, n’hi ha que
prefereix viure en una residència per a estudiants i n’hi ha que es decideixen per una tercera i interessant
opció: conviure amb persones grans.
Un dels exemples d’aquesta convivència és el programa Viure i Conviure de l’ Obra Social de Caixa Catalunya,
que mitjançant un acord amb universitats i ajuntaments dóna oportunitat a joves estudiants de viure amb una
persona gran que, a canvi d’aquesta companyia, ofereix al jove allotjament gratuït. Això sí, hi ha requisits que
totes dues parts han de complir per a poder-se acollir al programa: el jove ha de ser obligatòriament estudiant
sense feina i no tenir més de 35 anys i la persona gran ha de tenir més de 65 anys i autonomia pròpia. Això
evita que el o la jove acabi fent de cuidador. Aquesta experiència aporta a les dues persones experiències vitals
enriquidores. A més de què la persona gran se senti acompanyada i la persona jove tingui allotjament gratuït, el
programa vol fomentar que ambdues parts coneguin molt més l’altra generació. Per a vetllar per possibles
problemes que puguin sorgir a la convivència, un equip d’educadors socials i psicòlegs seleccionen tant
l’estudiant com la persona gran i porten una avaluació continuada per assegurar-ne que tot funcioni
correctament i es realitza un període de prova per a evitar que la convivència no faci aigües.
Amics de la Llar és una altra entitat social que també realitza un programa sobre aquest tipus de convivència.
Les condicions són similars i també se segueix un procés de prova de tres setmanes per a veure si el o la jove
acaba d’acomodar-se al seu nou habitatge i al seu nou company o companya de pis. El pis obligatòriament ha
d’estar a Barcelona ciutat.
Així doncs, la convivència intergeneracional és no només una forma de viure molt econòmica, sinó també una
experiència vital enriquidora. A més, els possibles problemes en aquest tipus de situacions sempre es poden
solucionar mitjançant l’entitat que realitza el programa i els seus educadors socials, treballadors socials i
psicòlegs.
Si voleu més informació, podeu dirigir-vos a:
Programa Viure i Conviure d’Obra Social Caixa de Catalunya
http://www.fundaciocatalunya-lapedrera.com/ca/viure-i-conviure [1]
Amics de la Llar
C. Indústria, 218 4t 1a
08026 Barcelona
Tel. 93 436 96 51 / e-mail: barcelona@amicsdelallar.com [2]
http://www.amicsllar.com [3]
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