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Les persones grans de Barcelona
Algunes dades demogràfiques

  Augment del pes relatiu de la gent gran sobre la 
població de la ciutat ha passat del 13,4% l’any 
1981 al 20,5% l’any 2010 (reducció del 9% de la 
població total)

  Al llarg dels propers deu anys el ritme de 
creixement tendirà a alentir-se arribant a 

344.273 l’any 2020, un 3,2% més que ara.
   L’any1991, de cada 100 persones de 65 anys i 

més, 45 eren més grans de 75 anys. L’any 2010, 
de cada 100 persones grans 55 tenen més de 75 
anys.

  El 40% són homes i el 60% dones.



Les persones grans de Barcelona
Algunes dades demogràfiques

Julio Pérez-Díaz, demògraf: democratització 
de la vellesa



Estereotips clàssics sobre les 
persones grans



Nous estereotips sobre les 
persones grans



Estereotip clàssic de la vellesa



El paper de les persones grans?

El treball ha estructurat fins ara la vida en tres 
moments:

 Infància i Joventut --->  Formació
 Edat adulta ----> Treball
 Grans ----> Jubilació

La professora Anne Marie Guillemard planteja que 
aquest sistema no és real i cal avançar cap a un 
nou pacte entre generacions flexible a les 
necessitats reals de les persones.



Nou pacte entre generacions?

Ja abans de la crisi, els majors de 45 anys 
eren un col·lectiu amb alt risc d'expulsió del 
mercat de treball.

El 2015, el col·lectiu entre 45 i 64 anys seran 
el 43% de la força de treball disponible a 
Europa. I no es pot menystenir aquesta 
experiència ni capacitat de treball.



Nou pacte de generacions?

Mesures per augmentar la ocupabilitat dels adults 
grans:

- mobilitat horitzontal i no només vertical al llarg de la 
carrera professional,

- formació al llarg de la vida per decidir i reorientar la 
vida laboral,

- millora de les condicions de seguretat i salut laboral,
- valoració social i empresarial de l'experiència,
- cooperació i no competència generacional en la 

societat i en les empreses  



Nou pacte entre generacions? 
Nova Solidaritat entre generacions
- Perspectiva flexible i diversa de l'estructura de les edats: 

a la mateixa edat les capacitats i situacions vitals poden 
ser molt diferents

- Reestructuració de l'Estat del Benestar per tal de cobrir 
les diverses situacions vitals independentment de l'edat 

Això vol dir: poder decidir en temps dedicat a la formació al 
llarg de la vida, poder decidir el temps dedicat a la cura 
de les criatures, dels malalts i de les persones grans amb 
dependència. Tant els homes com les dones.



El envejecimiento activo puede dar a la generación del baby boom y 
a las demás personas mayores del futuro la oportunidad de:

- permanecer en el mercado laboral y compartir su  experiencia
- seguir ejerciendo un papel activo en la sociedad
- vivir una vida lo más saludable y satisfactoria posible.

También es fundamental mantener la solidaridad intergeneracional 
en sociedades en las que aumenta rápidamente el número de 
personas mayores.

El reto para los políticos y los que se ocupan de estas cuestiones 
será mejorar las oportunidades de envejecer activamente en general 
y de vivir independientemente, actuando en ámbitos tan distintos 
como el empleo, la sanidad, los servicios sociales, la formación de 
adultos, el voluntariado, la vivienda, los servicios informáticos o el 
transporte.

http://europa.eu/ey2012/ey2012main.jsp?catId=971&langId=es



Els objectius de l'Any Europeu de l’Envelliment Actiu i de la Solidaritat Intergeneracional són:

  -  Sensibilitzar la societat sobre el valor de l’envelliment actiu i les seves dimensions, i garantir-ne 
una posició destacada a les agendes polítiques de tots els nivells a fi que es valori la contribució de 
les persones més grans a la societat i l’economia, que es promougui l’envelliment actiu, la 
solidaritat intergeneracional, la vitalitat i la dignitat de les persones, i centrar esforos per mobilitzar 
el potencial de les persones grans, independentment del seu origen, i possibilitar una vida lliure.

  - Estimular el debat i l’intercanvi d’informació, desenvolupar l’aprenentatge mutu entre els estats 
membres i les parts interessades a tots els nivells, per promoure polítiques d’envelliment actiu, 
identificar i difondre bones pràctiques i fomentar la cooperació i les sinergies.

  - Oferir un marc per assumir compromisos i adoptar accions concretes que permetin desenvolupar 
solucions, polítiques i estratègies innovadores a llarg termini en relació amb l’envelliment actiu i la 
solidaritat entre generacions.

   
 - Promoure activitats que serveixin per lluitar contra la discriminació per raó d’edat, superar els 

estereotips relacionats amb l’edat i eliminar barreres.



Envelliment actiu

- Hàbits saludables per potenciar i mantenir les nostres 
capacitats

- Cuidar i mantenir les nostres relacions afectives i la nostra 
xarxa de relacions socials

- Aprenent i creixent com a persones al llarg de la vida
- Continuar sent un suport actiu pel nostre entorn  
- Mantenir-nos implicats en la vida cívica i social del nostre 

entorn
 
Òbviament, en la mesura de les nostres capacitats i 

situació vital. 



Les persones grans son 
diverses i actives



Les persones grans son 
diverses i actives



Les persones grans amb 
dependència també han de gaudir 

d'un envelliment actiu

En la mesura de les seves 
capacitats i tant en lo 
físic 

com en lo emocional
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http://w3.bcn.es/fitxers/consellassessorgentgran/memria2011.ciutatamigacagg.776.pdf
 Anne Marie Guillemard:
http://cems.ehess.fr/document.php?id=202
 Web europea Any Europeu Envelliment Actiu i 
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