
És més fàcil matar un drac que posar 
fi al mite de com fa servir el telèfon 
intel·ligent la gent gran
Recopilem registres d’activitat de telèfons intel·ligents (smartphones) durant quatre 
setmanes consecutives (28 dies) entre febrer i maig del 2019 al Canadà, els Països Baixos, 
Espanya i Suècia. La mostra total incloïa adults d’edat avançada, amb edats compreses 
entre 60 i 79 anys (N = 303).

...pràcticament 
el mateix temps 
independentment de 
l’edat que tinguin;

...amb la mateixa freqüència 
al marge de l’edat;

...durant tot el dia;

...amb interessos molt 
diversos, des de consultar 
Google Maps fins a jugar a 
Candy Crush;

...per jugar, com moltes 
altres persones;

...per accedir a 
Instagram, a Facebook i 

fins i tot a Tinder.

...més de cent vegades 
al dia de mitjana;

...sense que la salut 
sigui l’única cosa que 
condicioni l’ús que en 

fan;
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Els participants* fan servir el telèfon intel·l  igent…

Universitat Oberta
de Catalunya

Com més vell s’és menys es 
fa servir l’smartphone

La gent gran és homogènia

La divisió de dades per grup d’edat 
(60-69 i 70-79) refuta la idea que les 
persones d’edat avançada utilitzen menys 
l’smartphone. 

No ho és. És un grup heterogeni. Cada 
individu fa servir les diferents aplicacions 
en la vida quotidiana amb una intensitat 
diferent.

La gent gran no sap 
interactuar amb la 
tecnologia o no li agrada

No detectem diferències ni en la freqüència 
de l’ús de l’smartphone, ni en la durada de 
les sessions. 

Les aplicacions seleccionades revelen 
diversitat d’usos i diferències pel que 
fa a la popularitat, la qual cosa il·lustra 
l’heterogeneïtat de les activitats i els 
interessos de comunicació en què intervé 
l’smartphone.

Si no ho estiguessin, les persones grans 
amb prou feines el farien servir. En canvi, 
comprovem que els participants fan servir 
els telèfons mòbils (és a dir, la pantalla 
s’encén) més de cent vegades al dia de 
mitjana. 

I aquest ús es distribueix al llarg de tot el 
dia, marcat per els usos socials del temps 
(son, hora de menjar, etc.). 

Si és així, com pot ser que estiguin tan 
enganxats a l’smartphone durant tot el 
dia?

Mite 1 Mite 2 Mite 3 
FALS FALS FALS

La gent gran es defineix 
per l’estat de salut i les 
necessitats digitals, també

La gent gran no fa servir 
l’smartphone per jugar, no 
necessita divertir-se

No es pot aprendre res dels 
usos digitals de la gent gran

La tipologia de les aplicacions que fan 
servir els participants no sembla estar 
definida únicament per l’estat de salut, 
sinó també per interessos personals, vida 
social, compres i, en general, pel fet de ser 
un ciutadà.

Sí que hi juguen, com demostren els dos 
exemples (Candy Crush i Pokémon Go). I 
els qui ho fan inverteixen més temps a jugar 
que a altres activitats.

La manera de fer servir l’smartphone de les 
persones grans canvia amb el temps a causa 
dels diferents interessos tant digitals com 
vitals. En concret, les pràctiques digitals 
són diferents de les de la població adulta.

Mite 4 Mite 5 Mite 6 
FALS FALS FALS

*(de 60 a 79 anys)
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