
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 
 

» Nota de Premsa 
6  de març de 2012 

 

www.bcn.cat/media 

Les dones representen ja el 78% de persones més 
grans de 65 anys que viuen soles a Barcelona  
 

» En vint anys s’ha doblat el nombre de llars unipersonals a la ciutat, que ja 
representen el 31% del total. 
 

» La població de gent gran s’ha incrementat en un 3,38% els últims 10 anys, seguint 
la tendència a l’alça de l’esperança de vida de Barcelona. 
 

» Per primera vegada, un 0,3% de la població barcelonina va arribar a viure més de 
95 anys. 
 
 

El 78% de llars unipersonals de persones de més de 65 anys estan ocupades per una dona. 
Així se’n desprèn de l’últim Informe ‘Característiques de la població de Barcelona segons el 
Padró Municipal de juny de 2011. De fet, el 43% de la població que viu sola té 65 anys o més, i 
d’aquests, el 78% són dones. L’informe també revela que cada any creix el nombre de llars 
unipersonals, i que avui ja representen el 31% del total.  
 
En els últims vint anys, la xifra de llars unipersonals s’ha quasi doblat. Així, si a l’any 1991 n’hi 
havia 104.892, un 6,4 del total de població, al 2011 ja han arribat a ser 203.677, que representa 
un 12,6% del total de població. 
  
Barcelona va comptar a la lectura del padró del mes de juny de 2011 un total de 336.891 
persones majors de 65 anys, una xifra que no ha parat de créixer els últims vint anys fins a 
arribar a representar un 20,8% del total de la població barcelonina gràcies a l’augment de 
l’esperança de vida de la ciutat, segons les últimes dades actualitzades i publicades pel 
Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
A l’any 1981, aquesta franja de població -- 235.980 persones—representava només el 13,3% 
dels habitants totals de Barcelona. Avui, aquesta ha ascendit fins a representar una de cada 
cinc persones empadronades a la ciutat. De les persones de més de 65 anys empadronades a 
Barcelona, el 60% són dones i el 40% són homes.  
 
Respecte de l’evolució de la franja d’edat, a Barcelona no deixa d’allargar-se l’esperança de 
vida. De fet, a l’any 2011, es registra que per primera vegada, un 0,3% de la població 
barcelonina ha arribat a complir 95 anys o més.  
 
 
 


