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INTRODUCCIÓ 

 

L’envelliment actiu es defineix com el “procés d’optimització de les oportunitats de 

salut, participació i seguretat amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les 

persones que envelleixen” (OMS, 2002). Avui en dia aquest marc conceptual sobre la 

vellesa continua plenament vigent i està àmpliament acceptat com a principal 

enfocament per a l’elaboració de polítiques públiques orientades a adaptar les 

societats al procés d’envelliment i als reptes que això genera en l’àmbit social, cultural, 

econòmic i polític. A més, es considera un paradigma més integrador que d’altres 

centrats o bé en l’àmbit laboral o bé en el de la salut1. Entre els seus principis rectors 

(OMS, 2002; Pérez, 2015) són d’especial rellevància per aquest estudi els següents 

elements: 

 

a) L’orientació integral del concepte. Tradicionalment les polítiques dirigides a les 

persones grans s’han situat en l’àmbit de la salut o bé en l’àmbit dels serveis 

socials. Això s’ha superat ampliant la seva transversalitat cap als àmbits del 

lleure, l’habitatge, l’urbanisme, el transport, la formació, etc. Per tant, 

l’envelliment actiu fa referència a tots aquells aspectes que tenen influència 

sobre les condicions de vida. 

 

b) El concepte d’“activitat” s’entén més enllà del àmbit de treball “productiu” 

(Foster i Walker, 2015). Significa implicació en les qüestions familiars, socials, 

culturals, cíviques, etc., és a dir, participació en el seu significat més ampli. Una 

activitat/participació que és possible pel manteniment de determinades 

condicions de salut i de seguretat econòmica. 

 

c) La incorporació de la perspectiva del cicle vital. Això fa més complex l’anàlisi de 

les persones grans, ja que se supera la definició homogènia d’aquest col·lectiu 

a partir d’un llindar d’edat (habitualment els 65 anys). Les condicions i els estils 

de vida en edats anteriors tenen un efecte important en garantir l’autonomia i la 

qualitat de vida en edats més avançades. Per altra banda, l’envelliment actiu 

combat la segregació per edats i fomenta les relacions intergeneracionals. 

 

 

                                                           
1
 Aquest últim ha estat reprès de nou per part de les Nacions Unides. Veure, per exemple, l’informe mundial sobre 

envelliment i salut de l’Organització Mundial de la Salut (2015). 
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d) Finalment, es té en compte la diversitat present entre les persones grans. 

D’aquesta manera, s’incorpora el gènere i els factors culturals com a elements 

de diversitat transversals entre els membres d’aquest col·lectiu. A més, amb 

l’allargament de l’esperança de vida, les condicions de vida de les persones 

amb 65, 75 o 85 anys no són les mateixes.   

  

Tenint en compte aquestes consideracions generals s’han realitzat diferents 

intents d’operacionalitzar el concepte d’envelliment actiu entre els quals destaquen el 

“Active Aging Index” de les Nacions Unides i la Unió Europea per comparar països 

(veure per exemple Zaidi et al., 2013) i els treballs de Constança Paúl (Paúl et al., 

2012). A partir de la revisió de la literatura i la seva adaptació a les fonts disponibles 

pel municipi de Barcelona s’ha realitzat una dimensionalització pròpia dels diferents 

determinants de l’envelliment actiu (Quadre 1) ampliant les dimensions considerades, 

diversificant les fonts d’informació i aportant un major detall territorial respecte l’informe 

anterior (Porcel et al., 2013). 

 

Quadre 1. Determinants de l’envelliment actiu 

Determinants Subdimensió Principals font de dades 

Econòmic 

Treball 

Enquesta Condicions de Vida, Dades Targeta 

Rosa 
Desigualtat i pobresa 

Protecció social 

Salut i Benestar   

Estat de Salut 

Enquesta de Salut de Barcelona Autonomia 

Hàbits saludables 

Residència 
Entorn residencial 

Enquesta de Condicions de Vida, Enquesta de 

Salut, Padró d’Habitants 

Entorn urbà Enquesta de Mobilitat, Enquesta de Salut 

Entorn social 

Suport social i afectiu Enquesta de Salut  

Participació social i 

política 

Enquesta de Serveis Municipals, Enquesta de 

Salut, Enquesta Participació 

Font: elaboració pròpia. 

 

Les principals fonts de dades utilitzades per a l’elaboració del present informe 

han estat el Padró d’habitants, l’Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població 

2011, l’Enquesta de Condicions de Vida 2016, l’Enquesta de Salut de Barcelona 2011 i 

2017, l’Enquesta de Serveis Municipals 2011 i 2016, l’Enquesta de Mobilitat 2011 i 

2016 i l’Enquesta de Participació Ciutadana i Associacionisme 2017. El període 

objecte d’estudi comprèn l’any 2011 (dades utilitzades en el darrer informe) i l’última 

dada disponible en la majoria de les enquestes analitzades, el 2016. Per tant, les 
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anàlisis se situen en un context de certa recuperació econòmica, considerant que la 

ciutat de Barcelona ha mostrat una major resiliència en relació amb l’impacte de la 

recessió econòmica que no pas altres territoris del seu entorn immediat (Sarasa et al., 

2013).  

Pel que fa l’àmbit territorial objecte d’estudi, les dades són del municipi de 

Barcelona en el seu conjunt. Tanmateix, sempre que ha estat possible s’han incorporat 

altres escales de treball. L’Enquesta de Condicions de Vida permet contrastar 

informacions del municipi de Barcelona amb la seva àrea metropolitana i amb el 

conjunt de Catalunya. Per altra banda, l’Enquesta de Salut de Barcelona i l’Enquesta 

de Mobilitat permeten tenir algunes dades desagregades per districtes. Les dades 

padronals aporten un major detall territorial i amb elles s’ha treballat a nivell de barri. 

L’informe està estructurat en tres grans blocs. El primer bloc introductori fa 

referència a la distribució i evolució de les persones grans en els diferents barris de la 

ciutat a partir dels principals indicadors d’envelliment. El segon bloc, que conforma el 

cos de l’informe, aborda cadascun dels quatre grans condicionants definits (econòmic, 

salut, entorn residencial i social) amb les seves respectives subdimensions. Finalment, 

l’informe conclou amb una síntesi de les principals conclusions.  
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1 LES PERSONES GRANS A LA CIUTAT DE BARCELONA 

 

Aquet primer apartat vol esvair tres incògnites bàsiques sobre la distribució i l’evolució 

de les persones grans des d’un punt de vista estrictament sociodemogràfic: a 

Barcelona hi ha més o menys persones grans que al seu entorn proper? Aquesta 

població està augmentant o disminuint? I finalment, quins són els barris on n’hi ha 

més?  

L’any 2016 a Barcelona hi havia 348.065 persones de 65 i més anys segons el 

padró d’habitants, és a dir, un 21,6% de la població. Això significa que Barcelona 

concentra més població d’aquest grup d’edat en relació a d’altres àmbits territorials 

(18,7% en el conjunt de l’àmbit metropolità i el 18,5% en el conjunt de Catalunya). El 

municipi de Barcelona encara és doncs una àrea més envellida que el seu entorn 

proper. Com succeeix a la gran majoria de societats amb una transició demogràfica 

madura, el grup de les persones grans va adquirint un major pes dins la piràmide 

poblacional i els nuclis urbans acostumen a estar més envellits que les perifèries. 

Tanmateix, darrerament el municipi de Barcelona, ciutat central de la metròpoli, ha vist 

créixer la població gran a una intensitat inferior que l’àmbit metropolità o el conjunt de 

Catalunya. Això no s’explicaria pel moviment natural de la població, sinó que més aviat 

és resultat de les tendències migratòries diferencials segons grups d’edat a la ciutat 

central. Entre 2011 i 2016 s’havien perdut a Barcelona més de 7.600 persones de 65 i 

més anys degut a aquest motiu (Gràfic 1.1). Per altra banda, en el mateix període 

s’havien guanyat més de 13.500 persones entre 0 i 14 anys a la ciutat com a resultat 

de restar els emigrants dels immigrants d’aquestes edats. Així, L’índex d’envelliment 

(quantes persones de 65 i més anys hi ha per 100 persones d’entre 0 i 14 anys) 

confirma la mateixa tendència: la ciutat es va envellint pel propi moviment natural de la 

població, però d’una forma més moderada que la dels altres àmbits territorials del seu 

context (degut principalment als saldos migratoris d’aquests grups d’edat. L’índex de 

sobreenvelliment (quantes persones de 85 i més anys hi ha per cada 100 habitants de 

65 i més anys) és també més alt si el comparem amb els altres territoris, però en canvi 

presenta una tendència d’increment similar a la resta de la metròpoli.  
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Taula 1.1 Indicadors d’envelliment. Barcelona, Àmbit Metropolità de Barcelona i 
Catalunya, 2011-2016 

  
Barcelona 

Àmbit Metropolità de 

Barcelona 
Catalunya 

% persones de 65 i més anys 

2011 20,8 16,9 16,8 

2016 21,6 18,7 18,5 

Variació punts percentuals 2011-2016 +0,8 +1,8 +1,7 

Índex d’envelliment 

2011 169,8 109,8 107,6 

2016 171,4 119,4 116,0 

Increment 2016-2011 +1,6 +9,6 +8,4 

Índex de sobreenvelliment 

2011 16,3 13,7 14,1 

2016 18,3 15,6 16,1 

Variació punts percentuals 2011-2016 +2,0 +1,9 +2,0 

Font: Departament d’Estadística Ajuntament de Barcelona i Idescat, Padró d’habitants, 2011-2016. 

 

 

Gràfic 1.1 Saldo migratori (població de 0 a 14 i de 65 i més anys). Barcelona, 
2011-2014 

 

Font: Departament d’Estadística Ajuntament de Barcelona i Idescat, Padró d’habitants, 2011-2016. 

 

La tercera pregunta que es formulava versava sobre la distribució de les 

persones grans dins la pròpia ciutat. Com es pot observar en el mapa 1.1, es poden 

identificar tres grans zones on es registren els percentatges més elevats de persones 



 

10 
 

amb 65 i més anys: (1) tota la part central del llindar de la ciutat amb Collserola, des de 

Sant Genís dels Aiguadells fins la Prosperitat; (2) el districte de les Corts (exceptuant 

Pedralbes) i (3) la zona compresa per la Verneda i la Pau i Sant Martí de Provençals 

en el districte de Sant Martí.  

Més enllà de les característiques particulars de cadascun dels barris, aquesta 

concentració pot ser explicada en bona part pel moment històric de conformació i 

consolidació d’aquests barris i per la baixa intensitat dels fenòmens migratoris durant 

les últimes dècades en els mateixos. En l’altre extrem, els territoris on la presència de 

població de 65 i més anys és menor són la franja marítima que transcorre des del 

Raval fins a Diagonal Mar, juntament amb els barris de Torre Baró i la Clota, on els 

moviments migratoris han estat més dinàmics i/o el seu moment de consolidació és 

molt més recent (com és el cas de Diagonal Mar).   
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Mapa 1.1 Població de 65 i més anys segons barris (%).Barcelona, 2016 

 
Font: Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona, Padró d’habitants, 2016. 

 

 

El que s’acaba de descriure és la situació l’any 2016. Però, quina és la 

tendència d’envelliment? Com ha evolucionat l’envelliment dels barris en els darrers 5 

anys? (veure mapa 1.2). Amb l’anàlisi combinat dels tres indicadors utilitzats 

(percentatge de 65 i més anys, índex d’envelliment i índex sobreenvelliment) s’han 
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seleccionat una sèrie de barris2 amb dinàmiques rellevants respecte l’envelliment que 

hem classificat en diferents grups: 

  

 Montbau: aquest és un dels barris que presenta els registres més elevats del 

percentatge de persones grans, l’índex d’envelliment i l’índex de 

sobreenvelliment de la ciutat. Això es podria explicar per l’alta concentració en 

el barri de residències i equipaments sociosanitaris específics per a aquesta 

població. Tanmateix, des d’una perspectiva temporal, l’únic indicador que s’ha 

incrementat significativament durant els darrers anys és l’índex de 

sobreenvelliment, mentre la resta s’han reduït. 

 

 Vall d’Hebron, Canyelles i Font d’en Fargas; Les Corts, la Maternitat i Sant 

Ramon: són també barris on es concentra proporcionalment més població de 

65 i més anys, a més de registrar-se puntuacions altes en l’índex d’envelliment. 

Els dos indicadors mostren una tendència d’increment. Així, els tres barris 

tenen característiques molt similars al de Montbau excepte pel que fa a l’índex 

de sobreenvelliment (que en aquests barris no es redueix). 

  

 Eix est de Sant Andreu (Trinitat Vella, Sant Andreu, Sagrera), el Clot i 

Ciutat Meridiana: tots ells són barris amb concentracions mitjanes de població 

de 65 i més anys en relació a la resta de barris, però que en canvi han 

experimentat un procés d’envelliment accelerat en els últims anys, sobretot en 

el cas del Clot. 

   

 Turó de la Peira, Can Paguera, Congrés Indians i la Marina del Prat del 

Vermell: són barris que ressalten per l’elevada puntuació que registren en 

l’índex de sobreenvelliment. És a dir, són poblacions on es concentren sobretot 

les persones de 85 i més anys. 

 

 Vila Olímpica: és una zona amb una baixa proporció de persones grans 

(especialment d’entre 65 i 85 anys), però on s’ha produït l’augment més intens 

d’aquesta població en relació amb la resta de barris de la ciutat. 

 

 

  

                                                           
2
 Seria convenient fer una anàlisi sociodemogràfica més permenoritzada en cadascun dels barris incorporant-hi els 

moviments naturals i migratoris.  
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Mapa 1.2 Població de 65 i més anys segons barris (variació percentual 2011-
2016). Barcelona, 2016 

 
Font: Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona, Padró d’habitants, 2011-2016. 
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2 DETERMINANTS ECONÒMICS  

 

Segons la Organització Mundial de la Salut, els determinants de l’envelliment actiu en 

l’àmbit econòmic es donen en tres àmbits: el treball, els ingressos i la protecció social 

(OMS, 2002). En aquest primer apartat de l’informe s’aborden tots tres, analitzant 

d’una forma comprensiva el trànsit de la vida laboral fins l’etapa de la vellesa 

avançada. Els tres aspectes estan íntimament lligats, ja que la transició de la vida 

laboral a la jubilació va acompanyada de canvis en l’origen dels ingressos: la principal 

font de ingressos passa de ser les rendes del treball a les transferències socials en 

forma de pensions de jubilació o de supervivència majoritàriament. Per altra banda, la 

manca d’ingressos, ja sigui per la insuficiència de les rendes del treball o de les 

transferències socials, és clau per no arribar a unes condicions de vida dignes en 

altres àmbits com ara la salut, l’habitatge o l’entorn residencial.  

Primerament s’analitzarà la situació d’aquelles persones que estan a les portes 

del trànsit entre la vida laboral i la jubilació, és a dir, les persones d’entre 50 i 64 anys. 

Determinades lectures del paradigma de l’envelliment actiu (veure per exemple 

Nacions Unides, 2012) han fet èmfasi en l’allargament de la vida laboral degut a la 

millora de condicions mentals i físiques de les persones abans considerades com a 

grans. Al mateix temps, en un context d’envelliment de la població i d’allargament de 

l’esperança de vida, diferents països, entre ells Espanya, han endegat reformes dels 

sistemes de pensions ampliant el període de cotització i l’edat mínima de jubilació 

(veure Decreto Ley 3/2013). En l’actualitat les persones que ingressen a l’edat de 

jubilació ho fan en millors condicions que les generacions anteriors per haver gaudit 

d’unes trajectòries laborals més estables, la progressiva incorporació de la dona en el 

mercat de treball formal i la maduresa del propi sistema de pensions. Tanmateix, les 

properes generacions de jubilats hauran d’afrontar un context aparentment més difícil, 

marcat per la precarietat laboral, la discontinuïtat de les trajectòries de cotització 

juntament amb l’entrada en vigor de les reformes en el sistema de pensions 

introduïdes actualment. Si més no, el que es constata a curt termini és una tensió 

creixent entre les persones més grans de 50 anys aturades que volen continuar 

treballant fins la jubilació i les oportunitats reals que ofereix l’actual mercat de treball 

per fer-ho. Sens dubte, aquest és un tema sobre el qual caldrà prestar atenció en el 

futur per tal d’evitar un augment de la vulnerabilitat social que es podria donar entre 

aquesta població. 

En relació els ingressos, aquest estudi se centra específicament en analitzar 

les situacions de pobresa de la gent gran atenent a la multidimensionalitat d’aquest 



 

15 
 

fenomen. Fins fa relativament poc temps, les persones grans havien estat un dels 

col·lectius amb major risc de pobresa, particularment les dones, posant de manifest la 

baixa intensitat protectora de l’Estat de benestar espanyol. No obstant, la crisi 

econòmica que es va viure a partir de 2008 amb un descens importantíssim de 

l’ocupació i, per tant, de les rendes provinents del treball, va fer que les persones 

grans milloressin la seva posició relativa respecte la resta de la població. En l’actualitat 

s’observa una convergència de dels riscos de pobresa entre les persones grans i la 

resta de la població, però al mateix temps la gent gran és un grup heterogeni que 

presenta desigualtats internes que val la pena també analitzar-les. 

 

2.1 El trànsit de l’activitat a la inactivitat 

 

Tradicionalment, el pas de la vida adulta a la vellesa venia marcat pel trànsit del món 

laboral a la jubilació, principalment en el cas dels homes. En aquest paradigma s’hi 

han incorporat recentment també les dones, les quals han anat progressivament 

ampliant el seu protagonisme en el mercat de treball fins a edat avançades. Al mateix 

temps, els canvis en el món laboral marcats per la flexibilització, la pressió a la baixa 

dels salaris i la demanda de nous perfils professionals, han fet que les persones més 

grans de 50 anys sigui un dels col·lectius especialment vulnerables quan es perd la 

feina. Aquest fet posa en tensió les polítiques d’allargament del període de cotització i 

de l’edat jubilació emmarcades dintre del paradigma de l’envelliment actiu amb un 

mercat de treball que sovint discrimina els treballadors i treballadores en edats més 

madures i els dificulta reinserir-se quan queden en situació d’atur (Walker, 2012; 

CETESC, 2017).  

A continuació s’analitzen diferents indicadors racionats amb l’activitat i la font 

dels ingressos per grups d’edat, posant l’èmfasi en les variacions respecte el 2011 i al 

grup de persones d’entre 50 a 64 anys. Tot i que, en general, hi ha una millora de 

l’ocupació, diferents indicadors mostren les dificultats d’inserció laboral que es troben 

les persones de més de 50 anys a Barcelona, en un context de disminució de la 

cobertura de les prestacions per desocupació. Al mateix temps, aquesta situació pot 

tenir conseqüències negatives per les seves condicions de vida futures, ja que es posa 

en joc la quantia de les transferències socials durant el període pròxim de jubilació. 
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2.1.1 La vulnerabilitat de les persones de 50 i més anys no millora 

Si bé el principal grup d’edat afectat per la crisi econòmica va ser la població jove, a la 

metròpoli de Barcelona l’atur de llarga durada ha tingut una especial incidència també 

entre les persones d’entre 50 i 64 anys (Sarasa et al., 2013). Segons un informe recent 

del CTESC (2017) sobre la població activa de Catalunya, el 46,9% de les persones en 

situació d’atur de llarga durada i el 50,4% en situació d’atur de molt llarga durada3 

tenen entre 45 i 64 anys. La millora de la situació econòmica no està tenint un efecte 

positiu a l’hora de reduir aquests indicadors: “Entre 2012 i 2016 la probabilitat de 

romandre en situació d’atur s’ha mantingut pel col·lectiu objecte d’estudi [població 

entre 45 i 64 anys] (+0,1 pp.), mentre que s’ha reduït per la població aturada de llarga 

durada de 16 a 44 anys (-6,6 pp.) i ha caigut notablement entre els individus aturats de 

curta durada de 45 a 64 anys (-13,6 pp.)” (CTESC, 2017: 56). A més, la protecció 

social que té aquest col·lectiu front a la pèrdua dels ingressos derivats de les rendes 

del treball és cada vegada menor: l’evolució dels aturats entre 45 i 64 anys que reben 

prestacions en relació amb el total d’aturats/des registrats, és a dir, la taxa de 

cobertura, ha disminuït del 83,9% al 59,5% entre el 2011 i el 2016 (CTESC, 2017:70). 

No obstant, la situació d’aquest col·lectiu és millor en termes d’ocupació a 

Barcelona que a la resta de l’àrea metropolitana (taula 2.1). L’any 2016 a Barcelona hi 

ha més població d’aquesta edat ocupada que a la primera corona metropolitana 

(65,1% i 59,8%, respectivament). Això es reflecteix també en el percentatge d’aquesta 

població que rep com a principal font d’ingressos les rendes del treball. I un altre 

aspecte rellevant, per les implicacions que té en termes d’ingressos, és que a 

Barcelona també és lleugerament més elevada respecte la resta de l’àrea 

metropolitana la proporció d’individus d’entre 50 i 64 anys que viu a llars on tots els 

seus membres actius estan ocupats (62,2% i 59,4%, respectivament).  

 

  

                                                           
3
 Com a atur de llarga durada es considera a aquelles persones en edat activa que porten més d’un any sense 

treballar. Com a atur de molt llarga durada es considen més de dos anys a l’atur.  
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Taula 2.1. Indicadors sobre ocupació i ingressos per rendes del treball (població 
de 50 a 64 anys). Barcelona, resta de àrea metropolitana de Barcelona i resta 

Catalunya, 2011-2016 

 
Barcelona 

Resta àrea 
metropolitana de 

Barcelona 

Resta de 
Catalunya 

Persones ocupades 

% 2016 65,1 59,8 59,2 

Variació % 2011 i 2016 +10,9 +36,8 +8,0 

Rendes del treball com a principal font d’ingressos individuals 

% 2016 69,4 60,9 70,3 

Variació % 2011 i 2016 +12,4 +10,4 +6,5 

Rendes del treball com a principal font d’ingressos de la llar 

% 2016 75,9 71,1 70,3 

Variació % 2011 i 2016 +19,9 +23,0 -0,3 

Llars on tots els membres actius estaven ocupats 

% 2016 62,2 59,4 65,9 

Variació % 2011 i 2016 +11,2 +16,1 +14,3 

Font: Idescat i IERMB, l’Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011 i INE i Idescat, 
Enquesta de Condicions de Vida, 2016. 

 

Més enllà de les diferències entre territoris, interessa analitzar les divergències 

entre grups d’edat a Barcelona. És a dir, hi ha alguna franja d’edat que s’estigui 

quedant enrere en l’actual context de recuperació econòmica? Com es pot observar a 

la taula 2.2, on es recull la variació de la relació amb l’activitat de la població 

barcelonina entre 2011 i 2016 per edats quinquennals4, a la franja d’edat d’entre 50 i 

54 anys no millora la proporció d’ocupats, alhora que augmenten les altres situacions 

d’inactivitat. En la franja de 55 a 64 anys, sí que hi ha un augment dels ocupats, però 

també dels aturats. En el segment de població d’entre 60 i 64 anys es detecta un 

augment de les jubilacions (del 26,9% al 35,1%), que indica l’existència d’una 

tendència creixent en la utilització de diferents estratègies per avançar al trànsit a la 

inactivitat, com ara les jubilacions anticipades o les prejubilacions. Aquestes 

tendències són congruents amb el que ja s’indicava en l’anterior informe elaborat per 

l’Ajuntament de Barcelona sobre aquesta qüestió: “Per tant, si es consideren les 

dificultats que presenta la població d’aquestes edats [de 55 a 59 anys] (...) es pot intuir 

que la reincorporació laboral de bona part d’aquesta població aturada serà més que 

complicada abans dels 65 anys, augmentant així el suposat risc d’anticipació de la 

inactivitat amb un dèficit de protecció social considerable” (Porcel et. al., 2013:10).  

 

                                                           
4
 La desagregació amb edats quinquennals augmenta el nombre de categories, disminueix la mostra en cada una 

d’elles i fa augmentar el marge d’error. Només s’interpreten les variacions més elevades. 
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Taula 2.2. Relació amb l’activitat per grups d’edat (població de 50 i més anys). 
Barcelona, 2011-2016 

  
Ocupats Aturats Jubilats 

Altres 
situacions 

d'inactivitat 
Total 

2011 

De 50 a 54 anys 88,2 5,4 0,0 6,4 100 

De 55 a 59 anys 61,8 12,4 2,7 23,1 100 

De 60 a 64 anys 29,9 10,7 26,9 32,5 100 

65 i més anys 0,7 0,6 71,4 27,3 100 

Total 29,2 4,6 42,4 23,8 100 

2016 

De 50 a 54 anys 83,4 5,0 0,0 11,5 100 

De 55 a 59 anys 72,2 14,0 2,5 11,3 100 

De 60 a 64 anys 37,0 15,6 35,1 12,4 100 

65 i més anys 3,3 0,1 69,6 27,0 100 

Total 32,1 5,4 42,6 19,9 100 

Font: Idescat i IERMB, l’Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011 i INE i Idescat, 
Enquesta de Condicions de Vida, 2016. 

 
Si s’observa d’on provenen els ingressos dels individus, es constata que les 

persones d’entre 55 i 64 anys que tenen com a font principal d’ingressos les rendes del 

treball no augmenten, tot i la millora de la situació econòmica (taula 2.3). En canvi, es 

recullen augments en la categoria “altres tipus de prestació” (del 11% al 22% en el cas 

de les persones d’entre 60 i 64 anys), el que pot ser novament indicatiu de les 

dificultats que tenen aquestes persones per tornar a inserir-se en el mercat laboral. 

Dels 60 anys cap endavant també es detecta un augment de les persones les quals el 

seu ingrés principal prové de fonts privades, és a dir, de plans de pensions privats, 

rendes de propietat i de capital o transferències regulars d’altres llars. Aquesta era la 

font principal per un 3,3% de les persones de 60 i més anys en el 2011 i en l’actualitat 

s’enfila fins el 10,9%. 
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Taula 2.3. Font principal dels ingressos individuals segons grups d’edat 
(població de 50 i més anys). Barcelona, 2011-2016 

 

Rendes del 
treball 

Fonts 
privades 

Prestació per 
jubilació 

Prestació de 
supervivència 

Altres tipus 
de prestació Total 

2011 

De 50 a 54 anys 89,6 2,8 -- -- 7,6 100,0 

De 55 a 59 anys 76,9 9,9 -- -- 13,2 100,0 

De 60 a 64 anys 57,9 4,9 19,3 6,3 11,5 100,0 

65 i més anys 2,8 2,9 71,1 20,7 2,4 100,0 

Total 36,6 4,1 41,1 12,1 6,1 100,0 

2016 

De 50 a 54 anys 86,7 5,8 -- -- 7,5 100,0 

De 55 a 59 anys 72,8 9,9 -- 0,5 16,8 100,0 

De 60 a 64 anys 47,3 11,8 18,5 0,4 22,0 100,0 

65 i més anys 4,3 10,7 67,9 16,9 0,1 100,0 

Total 34,6 10,0 39,0 9,2 7,2 100,0 

Font: Idescat i IERMB, l’Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011 i INE i Idescat, 
Enquesta de Condicions de Vida, 2016. 

 

 
L’anàlisi sobre les fonts dels ingressos individuals s’ha de complementar amb 

una mirada del conjunt d’ingressos disponibles a la llar, ja que els ingressos personals 

venen en bona part mediats pel conjunt dels ingressos de la llar dins d’una lògica 

econòmica familiar. Quan s’observen els ingressos des de la perspectiva de la llar, el 

grup que més està empitjorant en aquesta etapa post-crisi és novament el de les 

persones d’entre 50 i 59 anys (gràfic 2.1). En el 2011 un 9,4% de les llars amb 

persones d’aquesta edat tenien com a ingrés principal transferències socials i en el 

2016 aquest percentatge ascendeix al 16,8%. S’ha de recordar que just abans dels 65 

anys, l’import de les transferències socials és sensiblement menor. Així, la mitjana de 

les transferències socials entre la població d’entre 55 i 64 anys que en rep en el 2016 

era d’uns 12.000 euros anuals aproximadament, mentre que per a les persones de 65 i 

més anys, la mitjana és aproximadament de 24.000 euros anuals. La resta de grups 

d’edat presenten millores respecte la dependència de les transferències socials. 

Igualment també s’observa un augment dels ingressos privats com a font principal a 

partir dels 60 anys, com ja s’ha assenyalat anteriorment quan es parlava dels 

ingressos individuals.  
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Gràfic 2.1 Transferències socials com a ingrés principal de la llar segons grups 
d’edat. Barcelona, 2011-2016 

 
Font: Idescat i IERMB, l’Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011 i INE i 
Idescat, Enquesta de Condicions de Vida, 2016. 

 

En relació amb l’activitat del conjunt de membres de les llars on viu la població 

de 50 i més anys, les dades mostren una millora generalitzada de l’ocupació (taula 

2.4). La població de 50 i més anys que viu a llars on tots els actius són ocupats 

representen un augment important, excepte en la franja d’edat de 50-54 anys, on es 

detecta un lleuger descens, essent l’únic grup d’edat on s’incrementen les llars amb 

tots els membres inactius.  
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Taula 2.4. Relació amb l’activitat dels membres de la llar segons grups d’edat 
(població de 50 i més anys). Barcelona, 2011-2016 

  

Tots 
inactius 

Tots els actius 
són ocupats 

Tots els actius 
són ocupats i 

aturats 

Tots els actius 
són aturats 

Total 

2011 

De 50 a 54 anys 5,1 83,8 8,8 2,4 100 

De 55 a 59 anys 11,1 65,6 15,9 7,5 100 

De 60 a 64 anys 38,4 33,9 7,4 20,3 100 

65 i més anys 13,2 0,6 79,5 6,6 100 

Total 49,4 36,9 5,3 8,4 100 

2016 

De 50 a 54 anys 7,2 79,7 12,2 0,9 100 

De 55 a 59 anys 4,6 69,4 19,6 6,4 100 

De 60 a 64 anys 25,9 47,5 13,4 13,2 100 

65 i més anys 14,1 4,8 81,1 0,0 100 

Total 44,3 41,2 8,1 6,4 100 

Font: Idescat i IERMB, l’Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 
2011 i INE i Idescat, Enquesta de Condicions de Vida, 2016. 

 
 

Per tal de complementar la informació anterior, es mostra l’evolució a 

Barcelona dels beneficiaris i beneficiàries de prestacions per a persones en situació 

d’atur d’entre 50 i 65 anys durant el període 2011 i 2016, tot diferenciant entre les 

prestacions contributives i les assistencials (gràfic 2.2). Dels resultats es poden 

destacar dues coses. La primera és que el nombre de prestacions assistencials supera 

a les contributives durant tot el període i, la segona, és que aquesta diferència s’ha 

anat eixamplant entre 2011 i 2016. En definitiva, aquests resultats són un símptoma 

més dels dèficits de protecció social els quals està sotmesa la població de 50 a 64 

anys que va perdre l’ocupació durant el període de recessió econòmica. 
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Gràfic 2.2. Beneficiaris de prestacions d’atur contributives i de 
prestacions assistencials (població d’entre 50 i 64 anys). Barcelona, 2011-2016 

 

Font: SEPE, Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

 

2.2 La pobresa en la gent gran 

 

A continuació s’analitza l’evolució de la pobresa entre la gent gran des de diferents 

perspectives: tant a partir dels ingressos de la llar com de les privacions materials a 

que han de fer front. Al final de l’apartat s’utilitza la taxa AROPE com a un indicador 

sintètic que combina els dos abordatges de forma complementària. A partir d’aquests 

indicadors s’arriba a les conclusions següents: 

 

 Es constata una reducció de la taxa de risc de pobresa, tant del total de la 

població com de les persones grans en particular. Si durant la crisi la taxa de 

risc de pobresa de les persones grans era menor que la del total de la població 

per la caiguda dels ingressos del treball en relació amb l’estabilitat de les 

prestacions per jubilació; la recuperació de l’ocupació i, per tant, de les rendes 

del treball, han fet convergir la taxa de risc de pobresa al voltant del 18%, tant 

per el conjunt de la població de Barcelona com per la població gran. 

 

 Aquesta disminució de la pobresa entre les persones de 65 i més anys és molt 

menor en les dones que entre els homes, tornant-se a eixamplar la bretxa de la 

pobresa econòmica entre sexes que s’havia anat reduint en els últims anys. 
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 Aquesta disminució de la pobresa econòmica no es dóna entre els majors de 

75 anys, sinó al contrari: la taxa de risc de pobresa moderada i severa 

augmenta en aquest col·lectiu respecte el 2011, especialment entre les dones. 

Malgrat que l’explicació de l’augment de la taxa de risc de pobresa entre els 

majors de 75 pot ser més estadística que sociològica, també es detecta un 

increment de les dificultats econòmiques dels més grans per arribar a final de 

mes.  

 

  El grup d’entre 50 i 64 anys ha reduït el risc de pobresa moderada però ha 

augmentat els risc de pobresa severa i extrema, essent el col·lectiu amb una 

intensitat de privació més elevada. Aquestes dades reforcen les evidències que 

indiquen l’enquistament i, fins i tot, l’empitjorament de les situacions de pobresa 

en aquest grup d’edat que està acusant especialment les dificultats de 

reincorporació al mercat de treball en l’escenari post-crisi. 

 

2.2.1 Reducció de la taxa de risc de pobresa entre la gent gran i majors 

diferències internes 

L’any 2016 el 18,6% de les persones de 65 anys i més es troben en risc de pobresa a 

Barcelona, és a dir, al voltant de 66.000 persones5 (taula 2.6). En general, s’observa 

una lleugera reducció d’aquesta població respecte el 2011 (20,0%), però el més 

rellevant és que si bé l’any 2011 la proporporció de població de 65 anys i més en risc 

de pobresa si situava molt per sota de la proporció del conjunt de població (24,1%), 

l’any 2016 aquesta diferència ha desaparegut. El manteniment de millors posicions 

relatives en temps de crisi i pitjor posició relativa en temps de millora econòmica, és 

freqüent en el grup dels jubilats per la diferència entre el manteniment de les pensions 

vers les fluctuacions dels ingressos derivats de les rendes del treball  (Muriel i Sibieta, 

2009; Ayala i Sastre, 2007; Sarasa, 2008). Per altra banda, el que també reflecteixen 

les dades de la taula 2.6, és que no hi ha diferències significatives entre les taxes de 

risc de pobresa de la població de 65 anys i més a Barcelona, al conjunt de l’àrea 

metropolitana de Barcelona i al conjunt de Catalunya. 

 
  

                                                           
5
 A Barcelona el llindar de risc de pobresa se situa en 12.199,4 euros anuals per a una llar unipersonal. 
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Taula 2.5. Taxa de risc de pobresa (60% de la mediana) (total la població). 
Barcelona, àrea metropolitana de Barcelona i Catalunya, 2011-2016. 

 
 

Barcelona 
Àrea 

metropolitana 
de Barcelona 

Catalunya 

2011 24,1 20,0 21,9 

2016 18,3 18,4 19,2 
Font: Idescat i IERMB, l’Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011 i INE i Idescat, 

Enquesta de Condicions de Vida, 2016. 

 

Taula 2.6. Taxa de risc de pobresa (60% de la mediana) (població de 65 anys i 
més). Barcelona, àrea metropolitana de Barcelona i Catalunya, 2011-2016 

 

Barcelona 
Àrea 

metropolitana de 
Barcelona 

Catalunya 

2011 20,0 19,6 20,0 

2016 18,6 19,8 19,2 
Font: Idescat i IERMB, l’Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011 i INE i Idescat, 

Enquesta de Condicions de Vida, 2016. 

 
 

Durant la crisi es va experimentar un procés de convergència a la baixa de la 

taxa de risc de pobresa entre homes i dones, sobretot per una més ràpida reducció de 

la taxa de risc de pobresa entre les dones majors de 65 anys a partir de 2006 (gràfic 

2.3). Tanmateix, les últimes dades indiquen un augment de la bretxa entre homes i 

dones, sobretot per un estancament en la reducció de les taxes de risc de pobresa 

femenines. 

 

Gràfic 2.3. Taxes de risc de pobresa (60% de la mediana) segons sexe (població 
de 65 anys i més). Barcelona, 2000-2016. Llindar Barcelona 

 
Font: Idescat i IERMB, l’Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2000-2011 i INE i Idescat, 

Enquesta de Condicions de Vida, 2016. 
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Si es desagrega aquesta taxa per grups d’edat (gràfic 2.4), es veuen 

diferències significatives entre la població d’entre 65 i 74 anys respecte la població de 

75 i més anys. Si bé el primer grup ha experimentat una reducció important de la 

població en situació de risc de pobresa (del 22,5% al 12,5%), entre la població de 75 

anys i més ha augmentat aquest risc, passant del 17,7% al 24,2%.  

 

Gràfic 2.4. Taxa de risc de pobresa (60% de la mediana) segons grups d’edat 
(població de 75 i més anys). Barcelona, 2011-2016 

 
Font: Idescat i IERMB, l’Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011 i INE i Idescat, 

Enquesta de Condicions de Vida, 2016. 

 
 

 

En definitiva, els diferents indicadors de pobresa econòmica mostren com la 

millora generalitzada en l’ocupació es reflecteix en una reducció del nivell de pobresa 

de la població, si bé aquesta ha estat més moderada per la població de 65 anys i més, 

molt menys depenent de les fluctuacions del mercat de treball. Ara bé, aquesta 

situació ve matisada per l’empitjorament de la situació de dos grups de població. Un 

d’ells és la població d’entre 55 i 65 anys, la qual cosa és conseqüent amb el que s’ha 

explicat anteriorment respecte les dificultats d’inserció laboral que està acusant 

aquesta població encara en l’escenari post-crisi, això sumat a les limitacions que 

presenta el sistema de protecció social per garantir els ingressos d’aquestes persones. 

L’altre grup és la població de 75 i més anys, el qual ha vist augmentar el seu risc de 
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pobresa en aquests darrers anys, segurament per la millora relativa de la resta de la 

població.  

 

2.2.2 La prevalença de la privació material secundaria  

Per tal d’analitzar la complexitat del fenomen de la pobresa, els indicadors sobre la 

insuficiència d’ingressos es complementen amb els indicadors de privació material, és 

a dir, la impossibilitat de posseir béns, serveis i/o participar en activitats que socialment 

són percebudes com a “necessitats” bàsiques. Això no fa referència a l’elecció ni a les 

preferències d’estils de vida, sinó a la manca forçada i involuntària d’aquests béns. Els 

nou ítems de privació que es consideren per a la construcció d’aquests indicadors són 

els següents: incapacitat per fer front a despeses imprevistes; incapacitat per anar de 

vacances almenys una setmana a l’any; incapacitat per pagar sense endarreriments 

rebuts relacionats amb l’adquisició i/o el manteniment de l’habitatge i altres préstecs; 

incapacitat per realitzar un àpat de carn, pollastre o peix almenys cada dos dies; 

incapacitat per mantenir l’habitatge a una temperatura adient; incapacitat per tenir 

rentadora; incapacitat per tenir televisor en color; incapacitat per tenir telèfon; i, 

finalment, incapacitat per tenir automòbil. A partir d’aquests ítems es calculen tres 

indicadors sintètics: la privació material moderada (aquelles llars que tenen privació en 

almenys 3 dels ítems); la privació material severa (aquelles llars que tenen privació en 

almenys 4 dels ítems) i la intensitat de la privació (la mitjana dels ítems amb privació). 

Per qüestions metodològiques en aquests indicadors no es poden comparar les 

diferències entre 2011 i 2016, pel que es compararà el tipus i intensitat de privació per 

grups d’edat i sexe en el 2016.  

Pel que fa la privació material moderada, en el conjunt de la població de 

Barcelona aquesta es situava en el 13,7%. Si s’analitza per edats (gràfic 2.5), la gent 

gran està per sota d’aquesta mitja i molt lluny del grup amb més privacions, que és el 

grup de 16 a 34 anys (23%). De la mateixa manera, les taxes de privació severa també 

són més baixes entre la gent gran que en el grup de les persones adultes. S’observen 

també variacions segons sexe, especialment en la taxa de privació material moderada, 

major entre les dones (10,8%) que entre els homes (7,4%) majors de 64 anys (gràfic 

2.6). 
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Gràfic 2.5. Taxa de privació material moderada (almenys 3 ítems), severa 
(almenys 4 ítems) i intensitat de privació (mitjana d’ítems) segons grups d’edat 

(tota la població). Barcelona, 2016 

 
Font: INE i Idescat. Enquesta de Condicions de Vida, 2016 

 

 

Gràfic 2.6. Taxa de privació material moderada (almenys 3 ítems), severa 
(almenys 4 ítems) i intensitat de privació (mitjana d’ítems) segons sexe (majors 

de 64 anys). Barcelona, 2016 

 
Font: INE i Idescat. Enquesta de Condicions de Vida, 2016 
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Si s’analitzen els principals ítems utilitzats per mesurar la privació de la 

població de 65 i més anys, tots ells s’han reduït en el 2016 (gràfic 2.7). L’ítem 

relacionat amb els endarreriments de pagaments gairebé ha desaparegut, mentre que 

el de mantenir l’habitatge a una temperatura adient s’ha reduït a la meitat (d’un 12,2% 

a un 6,7%). Hi ha hagut una reducció menor en els dos principals ítems de privació: en 

“anar de vacances una setmana a l’any” (de 33,8% al 29,6%) i no poder “fer front a 

despeses imprevistes” (de 31,9% al 28,1%). Tanmateix, si s’analitzen els ítems de 

privació per franges d’edat, aquests dos últims ítems de privació han augmentat per 

les persones entre 55 i 64 anys. 

 

Gràfic 2.7. Ítems de privació material (població de 65 i més anys). Barcelona, 
2011 i 2016 

 
Font: INE, Idescat i IERMB. Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011 i Enquesta de 

Condicions de Vida, 2016 

 
Les dades de pobresa per incapacitat de consum de les persones grans de la 

ciutat de Barcelona indiquen que, en general, aquestes persones poden fer front a les 

necessitats bàsiques del dia a dia, però hi ha un grup nombrós que no pot assumir 

despeses extraordinàries. Si bé la situació ha millorat lleugerament respecte el 2011, 

aquesta dimensió secundària de la privació preval de forma important entre la gent 

gran.  

Si es posa atenció a les persones majors de 64 anys que tenen dificultats o 

moltes dificultats per arribar a finals de mes, aquestes arriben al 23,5% de la població 

en el 2016, percentatge similar al del 2011. Si bé l’evolució dels ítems de privació 

mostraven una reducció de les situacions de pobresa també en el grup de 75 i més 
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anys, en l’indicador de pobresa subjectiva no succeeix el mateix i passa del 17,6% al 

24,8% en el període analitzat per a la gent d’edat més avançada (gràfic 2.8). 

 

Gràfic 2.8. Persones amb dificultats o moltes dificultats per arribar a final 
de mes segons grups d’edat (població de 65 i més anys). Barcelona, 2011 i 2016 

 

Font: INE, Idescat i IERMB. Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011 i Enquesta de 
Condicions de Vida, 2016 

 

En qualsevol cas, les persones grans a la ciutat de Barcelona tenen en 

l’actualitat menys dificultats que les persones grans del territoris propers per arribar a 

final de mes. Especialment rellevant és l’augment de la pobresa subjectiva a la resta 

de l’àrea metropolitana de Barcelona (gràfic 2.9) per la població de 65 i més anys. 

 

Gràfic 2.9. Persones amb dificultats o moltes dificultats per arribar a final 
de mes (població de 65 i més anys). Barcelona, àrea metropolitana i Catalunya, 

2011 i 2016 

 

Font: INE, Idescat i IERMB. Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011 i Enquesta de 
Condicions de Vida, 2016 
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2.2.3 La taxa AROPE: un indicador integrat per a mesurar la pobresa 

En el marc de l’estratègia de creixement de la Unió Europea Europa 2020 s’ha 

harmonitzat a escala europea l’índex sintètic de pobresa o exclusió social (AROPE). 

Aquest índex pretén donar un contingut més multidimensional al concepte clàssic de 

pobresa basat en la insuficiència d’ingressos, incorporant-hi les privacions materials i 

la manca de treball. Així, es considera que una persona està en risc de pobresa o 

d’exclusió quan viu en una llar que es troba o bé en situació de risc de pobresa 

moderada, o bé en situació de privació material severa, o bé amb una intensitat de 

treball molt baixa. 

A Barcelona, el conjunt de la població en situació de pobresa o d’exclusió es 

situava en un 22,5%, tot i que hi ha diferències importants edats. Entre la població 

d’edat més avançada el grup que presenta un major risc de pobresa i exclusió social 

és la població d’entre 55 a 64 anys (30,2%), de fet és un dels grups d’edat que registra 

una taxa AROPE més elevada de la ciutat, juntament amb la població jove d’entre 16 i 

34 anys. Pel que fa a la població de 65 i més anys, els riscos d’exclusió es donen amb 

una freqüència superior entre la població de 75 i més anys (24,3%), mentre que entre 

la població de 65 a 74 anys, només el 16,0% pateix aquesta problemàtica. 

 
 

Gràfic 2.10. Taxa AROPE per grups d’edat (total   població). Barcelona, 2016 

 
Font: INE i Idescat. Enquesta de Condicions de Vida, 2016 
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2.3 La distribució territorial de les persones grans amb baixos 
ingressos 

 

Tal i com s’ha vist en l’anàlisi sociodemogràfic, la gent gran no es distribueix de forma 

igual en el territori barceloní. Tampoc ho fa la gent gran amb menys ingressos. 

L’Enquesta de Condicions de Vida no ens ofereix suficient representativitat ni per 

districtes ni per barris, per la qual cosa s’han utilitzat les dades del registre dels 

sol·licitants de la Targeta Rosa de transport metropolità per realitzar una aproximació a 

la distribució territorial de la població de més de 60 anys amb rendes baixes6. Tot i que 

l’indicador pot tenir problemes de cobertura (no tothom amb aquests ingressos té per 

què haver demanat la Targeta Rosa), el que resulta interessant és veure les variacions 

interterritorials (entre barris) i temporals (entre 2011 i 2016). Per a aquests dos 

objectius l’indicador es considera prou robust.  

Les diferències interterritorials s’han analitzat a partir de la proporció de 

targetes roses gratuïtes a cada barri (nombre de targetes per cada 100 persones de 60 

i més anys) en relació amb la mitjana de la ciutat. Això s’ha fet tipificant el percentatge 

de targetes roses de cada barri en relació amb la mitjana de la ciutat, és a dir, 

calculant les desviacions típiques de cada barri. El mapa resultant reflecteix prou bé 

les diferències socio-econòmiques de la ciutat entre l’Eix Besòs i la Zona Nord més 

Ciutat Vella, Poble Sec i Zona Franca, per una banda, i l’Eixample, Sarrià-Sant Gervasi 

i les Corts per l’altra (mapa 2.1). També la zona central del districte d’Horta-Guinardó, 

al voltant del Carmel, destaca per l’elevat nombre de targetes en relació amb la mitjana 

municipal. Si es contrasten aquests resultats amb el mapa 1.1, es pot observar com la 

Clota, que si bé és un barri que comparativament té menys població de 65 i més anys 

que d’altres de la ciutat, en canvi, presenta una proporció força elevada de targetes 

roses gratuïtes, fenomen semblant al que es produeix a Torre Baró.  

 
  

                                                           
6
 Té dret a sol·licitar la Targeta Rosa gratuïta aquelles persones de més de 60 anys amb ingressos inferiors al IPREM 

(Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples) i la Targeta Rosa amb preu reduït aquelles persones que tenen uns 
ingressos entre 1 i 2 IPREM. Tant per l’any 2011 com pel 2016, l’IPREM estava fixat en 7.455,14 € anuals per a aquells 
qui rebien 14 pagues. 
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Mapa 2.1. Desviacions típiques dels barris respecte a la mitja de targetes roses 
gratuïtes de Barcelona. Barris de Barcelona, 2016 

 
Font: Ajuntament de Barcelona. Departament de Recerca i Coneixement 

 

Respecte a la variació temporal, en general es pot observar una disminució de 

les targetes gratuïtes (-1,4 punts percentuals en el conjunt de Barcelona) i un augment 

de les reduïdes (+1,2 punts percentuals en el conjunt de Barcelona), la qual cosa 

aniria en sintonia amb la reducció moderada del risc de pobresa entre la població de 

65 i més anys que s’ha assenyalat anteriorment. Donat que les targetes roses es 

renoven automàticament una vegada s’han concedit, l’explicació de la variació hauria 

de venir fonamentalment per la tipologia de les altes i les baixes. Així doncs, la 
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tendència general de la ciutat és que proporcionalment s’incorporin més persones 

grans amb targetes reduïdes que amb targetes gratuïtes. No obstant, la reducció de 

les targetes gratuïtes no succeeix precisament en aquells territoris on més es 

demanen. Aquest fet podria ser un indicatiu d’un enquistament de les situacions de 

pobresa de la gent més gran en determinats barris. Són els casos dels barris del Raval 

i la Barceloneta a Ciutat Vella, la Marina del Prat Vermell i de determinats barris tant 

de Nou Barris (Can Paguera, Les Roquetes, Torre Baró, Ciutat Meridiana) com de 

Sant Andreu (Trinitat Vella, Baró de Viver, Bon Pastor).  

Mapa 2.2 Variació en punts percentuals de Targetes Roses gratuïtes.  Barris de 
Barcelona, 2011 i 2016 

 
Font: Ajuntament de Barcelona. Departament de Recerca i Coneixement 
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2.4 Desigualtats econòmiques entre la gent gran 

El pas de les rendes del treball a les transferències socials (jubilació) com a principal 

front d’ingressos hauria de tenir, en principi, un efecte igualador entre les persones 

jubilades, ja que el rang entre la pensió més alta i el de la més baixa és menor que 

entre els majors i menors salaris. Per comprovar-ho, a continuació es mostra quin és el 

pes de cada grup d’ingressos en cada cohort d’edat (gràfic 2.11). Aquests resultats 

mostren que entre la població de 65 i més anys es produeix efectivament un 

eixamplament del que es podria anomenar “classe mitjana baixa” i “precaris”, alhora 

que una disminució tant dels més pobres com dels més rics. Tot això respecte a la 

població d’entre 55 i 64 anys.  

 

Gràfic 2.11. Renda disponible per unitat de consum segons trams d’ingressos i 
grups d’edat (55 i més anys). Barcelona, 2016 

 
Font: INE, Idescat. Enquesta de Condicions de Vida, 2016 

 

Ara bé, també s’observen diferències entre la població jubilada per grups 

d’edat. Si els comparem amb la població d’entre 65 i 74 any, la població d’edat més 

avançada hi ha una proporció superior de població amb rendes baixes (“pobresa 

moderada” i de “precaris”), mentre que en els primers és més elevada la proporció de 

població amb ingressos més elevats. Aquesta situació és molt diferent a la que es 
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registrava l’any 2011, quan la situació per estrats de renda entre aquests dos grups 

d’edat era molt més similar (gràfic 2.12).  

 

Gràfic 2.12. Renda disponible per unitat de consum segons trams d’ingressos i 
grups d’edat (55 i més anys). Barcelona, 2011 

 
Font: INE, Idescat i IERMB. Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011  

 
 

Per aprofundir en l’evolució de les desigualtats d’ingressos entre la població 

gran resident a Barcelona s’han calculat una sèrie de ràtios entre percentils 

d’ingressos (taula 2.8), tot per saber, per exemple, si les desigualtats han crescut més 

entre els extrems (P90/P10) o entre els grups intermedis (P75/P25); o bé quin grup té 

més pes en les desigualtats, si els que perceben ingressos més alts (P90/50) o bé els 

que perceben ingressos més baixos (P50/10). Quan més grans siguin aquestes ràtios, 

més grans són les desigualtats entre aquests estrats.  

Per exemple, el decil més ric del grup d’entre 55 i 64 anys tenia uns ingressos 

5,61 vegades majors que els del decil més pobre d’aquest mateix grup d’edat 

(P90/10). Aquesta desigualtat és major que en el 2011. La distància entre la mediana i 

el decil més alt (P90/P50) és menor (2,01) que entre la mediana i el decil més baix 

(P50/P10) (2,76), la qual cosa indica que en aquesta desigualtat són les rendes baixes 

les que es troben més allunyades de la mediana que no pas les rendes altes. És a dir, 

aquests resultats confirmen la vulnerabilitat econòmica que pateix un segment 

d’aquesta població, un aspecte que s’ha comentat àmpliament anteriorment. 

La població de d’entre 64 i 74 anys presenta una situació diferent. En aquest 

grup d’edat, la desigualtat s’explica més per la major distància entre les rendes altes i 
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la mediana de la distribució que no pas per la de les rendes baixes. En el 2011 això 

passava tant per la població d’entre 64 i 74 anys, com pel grup de 75 i més anys, 

mentre que l’any 2016 aquesta situació canvia pel grup de 75 i més anys que registra 

una caiguda important dels ingressos.  

 
 

Taula 2.8. Ràtios entre percentils d’ingressos segons grups d’edat. Barcelona, 
2011 i 2016 

 
De 55 a 64 

anys 
De 65 a 74 

anys 
75 i més anys 

2011 

P75/P25 2,71 1,85 2,07 

P90/P10 5,23 4,16 4,37 

P90/P50 2,01 2,21 2,51 

P50/P10 2,61 1,88 1,74 

2016 

P75/P25 2,32 1,92 2,06 

P90/P10 5,61 4,26 3,76 

P90/P50 2,03 2,16 1,90 

P50/P10 2,76 1,97 1,98 
Font: INE, Idescat i IERMB. Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011 i Enquesta de 

Condicions de Vida, 2016 

 
 

2.5 La capacitat redistributiva de l’Estat de Benestar 

 

Un dels factors claus per explicar la taxa de risc de pobresa conjuntament amb el 

comportament del mercat de treball és l’impacte redistributiu de l’Estat de Benestar. En 

aquest sentit, s’observa com més del 80% de les persones majors de 64 anys de 

Barcelona es trobarien en risc de pobresa si no fos per l’efecte redistributiu de l’Estat 

del benestar (gràfic 2.13). Com és evident, les transferències més importants per 

aquest col·lectiu són les pensions de jubilació i de supervivència, que redueixen la taxa 

de risc de pobresa en un 70,8% en el grup d’entre 65 i 74 anys i en un 61,6% en el cas 

de les persones de més de 74 anys.  
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Gràfic 2.13. Taxes de risc de pobresa (60% de la mediana) abans i després de les 
transferències socials segons els grups d’edat (total població). Barcelona, 2016 

 
Font: INE i Idescat. Enquesta de Condicions de Vida, 2016 

 
 

Ara bé, l’efecte de les transferències socials sobre el risc de pobresa és major o 

menor respecte el 2011? En el gràfic 2.14 es mostra com la capacitat de reduir la 

pobresa ha augmentat dos punts en el grup d’edat de 65 i 74 anys, però ha disminuït 

entre la població de més de 74 anys. Això podria estar relacionat amb la quantia de les 

prestacions, però hi ha d’altres aspectes que caldria analitzar amb més profunditat, 

particularment la composició de les llars on viuen aquests individus. Per exemple, 

mentre que entre la població de més de 74 anys poden predominar molt més les 

situacions de viudetat i, per tant, les llars unipersonals (habitualment amb major risc de 

pobresa que d’altres tipus de llar), entre la població de 65 i 74 anys poden predominar 

més estructures de llar marcades per dobles ingressos i, fins i tot, entre els més joves 

és més probable que és puguin combinar situacions d’activitat i inactivitat entre els 

membres de la llar.  

 

  

22,5

41,7

25,6

41,1

83,3
85,8

19,2

37,9

19,7

31,3

14,8

24,5

14,7

22,7

15,7

22,3

12,5

24,2

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

Menors de 16 anys De 16 a 34 anys De 35 a 54 anys De 55 a 64 anys De 65 a 74 anys 75 anys i més

%

Abans Després Jubilació i Supervivència Després totes les transferències



 

38 
 

Gràfic 2.14. Reducció de la taxa de risc de la pobresa després de les 
transferències socials segons grups d’edat (total població). Barcelona, 2011 i 

2016 

 
Font: INE, Idescat i IERMB. Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011 i Enquesta de 

Condicions de Vida, 2016 
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3 DETERMINANTS DE SALUT 

 

Tot i que se suposa que l’augment de longevitat va acompanyat d’un període llarg de 

bona salut, no hi ha proves sòlides de que les persones grans a l’actualitat tinguin 

millor salut que la que tenien els seus pares a la seva mateixa edat. Tanmateix, la 

mala salut no té perquè ser la característica predominant i limitant de les poblacions 

d’edat avançada. La majoria dels problemes de salut de les persones grans són el 

resultat de malalties cròniques i és possible prevenir o retardar l’aparició de moltes 

d’elles mantenint uns hàbits saludables. L’envelliment de la població exigeix, per tant, 

una resposta integral de salut pública (OMS, 2015).  

Les estratègies de salut pública adoptades fins ara han suficientment 

adequades. La salut de les persones grans no acompanya el ritme amb el que 

augmenta la longevitat. Les iniquitats en salut són evidents en l’estat de salut de les 

persones grans i els sistemes de salut no acaben d’estar adaptats a l’atenció integral 

que requereix aquest sector de la població cada cop més representatiu. D’altra banda, 

els entorns físics i socials presenten diversos obstacles i no tenen incentius per a la 

salut i la participació de les persones grans. 

A l’hora d’elaborar una resposta de salut pública a l’envelliment, és important no 

només considerar estratègies que contrarestin les pèrdues associades amb l’edat 

avançada, si no també que reforcin la recuperació, l’adaptació i el creixement 

psicosocial. Aquestes fortaleses poden ser particularment importants per a ajudar a les 

persones a desenvolupar-se en els sistemes i reunir els recursos que els permetin fer 

front als problemes de salut que sovint es presenten a la vellesa. A l’hora d’avaluar les 

necessitats en salut d’una persona gran, no només és important tenir en compte les 

malalties concretes que pot presentar, si no també com aquestes interactuen amb 

l’entorn i repercuteixen en les trajectòries de funcionament. Els serveis que tenen en 

compte aquesta complexitat, han mostrat ser més eficaços que aquells que 

simplement reaccionen a les malalties específiques per separat. 

A partir de les dades obtingudes en les dues darreres enquestes de salut de 

l’Agència de Salut de Barcelona, s’han elaborat una sèrie d’indicadors de la salut de 

les persones grans de la ciutat de Barcelona agrupats en els blocs següents: estat de 

salut, salut mental, limitacions per la vida diària, sobrepès, conductes i pràctiques 

preventives relacionades amb la salut. En cadascun dels apartats es valora l’evolució 
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dels indicadors seleccionats entre 2011 i 2016, diferenciats per sexe i grups d’edat per 

tal de copsar també la diversitat entre el col·lectiu de les persones grans.  

3.1 Estat de la salut, classe social i pobresa 

La salut es pot valorar a través del judici subjectiu de l’individu. L’estat de salut 

percebut és un indicador global de salut que està relacionat tant amb les percepcions 

subjectives de la qualitat de vida, la presència de malalties clínicament diagnosticades 

i amb la funció física (Sanderson et. al., 2002). A mesura que les persones es van fent 

grans disminueix la percepció de bona salut i la percepció de mala salut va 

augmentant. Tanmateix, això és matisat pel factor de classe social y sexe: sent les 

classes més benestants i els homes declaren millor salut percebuda.  

Així, el percentatge de mala salut (dolenta i regular) s’incrementa de manera 

significativa a partir dels 74 anys. L’any 2016, en el cas dels homes passa del 24,6% 

entre els 65 a 74 anys al 47,9% en els majors de 74 anys, i en les dones en les 

mateixes franges d’edat passa de 34,5% a 54,9% (gràfic 3.1). Comparant l’evolució de 

la salut percebuda entre 2011 i 2016, s’observa que en les franges més joves (entre 65 

i 74 anys) el mal estat de salut disminueix (especialment entre les dones) mentre que 

entre els majors de 75 anys la mala salut augmenta (especialment entre els homes). 

 

Gràfic 3.1. Evolució de la mala salut percebuda segons sexe i edat (població de 
65 i més anys). Barcelona, 2011 i 2016. 

 

Font: Agència de Salut Pública. Enquesta de Salut de Barcelona, 2011 i 2016 

 

Un determinant molt important en salut és la classe social. En aquest cas s’ha 

mesurat a partir de l’ocupació de les persones, assignant la classe pròpia a cada 



 

41 
 

persona. En el cas de les famílies, s’assigna la classe social més alta que es trobi en 

algun dels membres de la família. Aquesta classificació de la classe social, s’ha fet en 

base a la proposada per la Sociedad Española de Epidemiología (SEE Semfyc, 2000) i 

actualitzada a la Classificació Nacional d’Ocupacions (CNO) del 2011 i que estableix 

les següents classes socials: Classe I: Directius de l’administració i d’empreses amb 

més de 10 assalariats i professions associades a titulacions de segon i tercer cicle; 

Classe II: Directius d’empreses amb menys de 10 treballadors. Professions associades 

a titulacions de primer cicle universitari. Artistes i esportistes; Classe III: Treballadors 

de tipus administratiu, treballadors dels serveis de protecció i seguretat, treballadors 

per compte propi, supervisors de treballadors manuals; Classe IV: Treballadors 

manuals qualificats i semi-qualificats; Classe V: Treballadors no qualificats. Per a 

l’anàlisi s’ha agrupat en: Classe alta (I+II), mitjana (III) i baixa (IV+V) 

 

Gràfic 3.2. Salut percebuda per classe social i sexe (persones de 65 i més anys). 
Barcelona, 2016. 

 
Font: Agència de Salut Pública. Enquesta de Salut de Barcelona, 2016 

 

Al gràfic 3.2, s’observa que tant pels homes com per les dones hi ha un relació 

entre la salut percebuda i la classe social: els homes i les dones de classe social alta 

(28,55% i un 33,7% respectivament) tenen menys mala salut que els homes i dones de 

classe social més baixa (un 42% i 54,4% respectivament). Alhora, la salut percebuda 

també està relacionada amb la pobresa. Per tal de veure la relació entre els dos 

indicadors, s’ha calculat de nou aquest indicador de pobresa material a partir de les 

dades de l’Enquesta de Salut. Segons aquesta font, a Barcelona el 14,6% dels homes 

i el 17,7% de les dones pateixen pobresa material. Entre els homes de 65 a 74 anys la 
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taxa és el 9,3% i en el cas de les dones és el 15,1%, però a partir dels 74 anys, la taxa 

s’incrementa a 13,5% i 23,7% respectivament. Aquestes dades són coherents amb el 

que ja s’havia apuntat anteriorment sobre la major vulnerabilitat econòmica en la 

vellesa avançada, especialment en el cas de les dones. 

Les persones en situació de pobresa material declaren un pitjor estat de salut. 

Entre el grup d’edat de 65 i més anys, el 32,5% dels homes sense pobresa material 

declaren tenir mala salut mentre que entre els homes pobres aquest percentatge es 

doble (61,3%). El mateix canvi succeeix amb les dones grans, si bé amb un increment 

més elevat: es passa d’un 38,6% a un 75% (gràfic 3.3).  

 

Gràfic 3.3. Mala salut segons pobresa material (població de 65 i més anys). 

Barcelona, 2016. 

 

Font: Agència de Salut Pública. Enquesta de Salut de Barcelona, 2016 

 

3.2 La salut mental: el risc de patiment psicològic 

 

Per obtenir una mesura de la salut mental de la població de 15 o més anys es va 

utilitzar l’escala d’ansietat i depressió de Goldberg el “General Health Questionnaire” 

(GHQ-12). El GHQ-12 és un instrument que detecta dos tipus de trastorn: la 

incapacitat per a seguir desenvolupant amb normalitat les activitats d’un individu “sa” i 

els fenòmens de nova aparició de naturalesa ansiògena (distress). S’utilitza per 

examinar la distribució de la simptomatologia neuròtica en la població general i també 

per estimar la prevalença de persones que presenten patiment psicològic en una 

determinada població (Goldberg G, 1978). Amb les respostes obtingudes s’estableix 
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un punt de tall situat a 2, per damunt del qual es considera que les persones estan en 

risc de patiment psicològic. S’ha de tenir en compte que l’escala capta només les 

alteracions presents en el moment de l’entrevista (problemes recents). 

 

Gràfic 3.4. Evolució del risc de patiment psicològic segons sexe i edat (població 
de 65 i més anys). Barcelona, 2011 i 2016 

 

 
 

Font: Agència de Salut Pública. Enquesta de Salut de Barcelona, 2011 i 2016 

 

Un 16% dels homes i un 20,2% de les dones de 16 i més anys de Barcelona 

tenen risc de patiment psicològic. Per sexes, la taxa de risc és similar entre les dones 

que entre els homes en totes les edats. En les persones grans, aquesta afectació 

diferencial es manté. Així, el 2016 un 11,2% dels homes de 65 a 74 anys tenen risc de 

patiment psicològic mentre que en les dones aquesta proporció s’eleva al 16,2%. Al 

factor sexe també s’hi afegeix el factor edat: a partir dels 75 anys el risc de mala salut 

mental  augmenta en uns i altres, sent de 22,6% en homes i del 27,2% en dones.  
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Gràfic 3.5. Risc de patiment psicològic segons classe social i sexe (persones de 
65 i més anys). Barcelona, 2016. 

 

 

Font: Agència de Salut Pública. Enquesta de Salut de Barcelona, 2011 i 2016 

 

Pel que fa a la classe social (gràfic 3.5), tant en homes com en dones majors 

de 65 anys hi apareix una relació en les classes més baixes, en el sentit en que les 

persones de classe social  més baixa tenen el doble de mala salut mental que les de 

classe social alta i mitjana. 

 

3.2.1 Consum de psicofàrmacs  

A l’enquesta de salut es pregunta pel consum de medicaments en els darrers 2 

dies. Entre els diferents grups de medicaments sobre els quals es preguntava, es 

mostren a continuació les dades sobre el consum de psicofàrmacs. En general, les 

dones consumeixen més psicofàrmacs que els homes: el 36,1% de les dones de 65 i 

més anys front al 22,6% dels homes de la mateixa edat. Entre el 2011 i el 2016 el 

consum s’ha incrementat en el grup de més edat arribant al 27,9% en els homes i al 

43,6% en les dones majors de 74 anys. Tanmateix, entre les dones de 65 a 74 anys es 

registre una lleugera disminució (gràfic 3.6). 
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Gràfic 3.6. Consum de psicofàrmacs segons sexe (persones de 65 i més anys). 
Barcelona, 2011 i 2016 

 

Font: Agència de Salut Pública. Enquesta de Salut de Barcelona, 2011 i 2016 

3.3 Els trastorns crònics 

 

Per avaluar la incidència dels trastorns crònics, durant la realització de 

l’enquesta de salut es presenta una llista de trastorns i es demana als enquestats que 

assenyalin quins d’aquests pateixen (taula 1). En general, les dones tenen una major 

prevalença de trastorns crònics que els homes: un 30,9% dels homes grans diu no 

patir cap trastorn crònic i en el cas de les dones aquest percentatge baixa fins a un 

19,4%. Els trastorns crònics més habituals entre les dones grans són artrosi, artritis i 

reumatisme (61%); la pressió alta (51,4%) i el mal d’esquena lumbar i dorsal (45%). En 

el cas dels homes els més habituals són la pressió alta (44%); problemes de pròstata 

(32%) i l’artrosi, l’artritis o el reumatisme (30,5%). 
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Taula 3.7. Prevalença de trastorns crònics segons sexe. 
 Barcelona, 2016 

 Homes Dones 

Artrosi, artritis o reumatisme 30,5 61 

Pressió alta 44 51,4 

Mal d'esquena crònic lumbar o dorsal 28,7 45 

Mala circulació de la sang 20,1 39,5 

Mal d'esquena crònic cervical 18,2 39 

Varices a les cames  14,5 37,3 

Cataractes 30,1 36,5 

Colesterol elevat 30,2 34,7 

Problemes de pròstata (només homes) 32 -- 

Osteoporosi 5,3 29,7 

Depressió i/o ansietat 15,6 29,7 

Incontinència urinària (pèrdues 

involuntàries d'orina) 

18 25,1 

Morenes/hemorroides 11,8 18,2 

Restrenyiment crònic 10,3 18,1 

Diabetis 17,9 17,6 

Altres malalties del cor 18,5 17,4 

Migranya o mals de cap freqüents 7 17 

Problemes de tiroides 2,6 15,4 

Anèmia 5,4 14,9 

Al·lèrgies cròniques 8,7 14,7 

Problemes crònics de pell 12,8 11,2 

Tumors malignes 10,1 10,4 

Úlcera d'estómac o duodè 8,6 8,3 

Bronquitis crònica 8,1 7,7 

Asma 4,4 6,4 

Altres trastorns mentals 5,9 5,9 

Infart de miocardi 8,6 5,1 

Embòlia/atac de feridura 9,6 4,5 

Un altre trastorn crònic  20,8 17,1 

Font: Agència de Salut Pública. Enquesta de Salut de Barcelona, 2016 

 

En el gràfic 3.7 els resultats es presenten en funció del nombre de trastorns 

crònics que les persones diuen patir. Aquesta dada no mesura gravetat; ja que un 

alguns casos patir un sol trastorn crònic pot tenir més perjudicis per la persona que 

patir-ne  tres amb menys intensitat. En general, les dones tenen més trastorns crònics 

en totes les franges d’edat. Per grups d’edat, el que destaca, com és d’esperar, és que 
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a partir dels 55 anys s’incrementa significativament el nombre de persones que 

pateixen un o més trastorns crònics, i això va empitjorant amb l’edat. Així, en les 

persones més grans, no només és més hi ha una major prevalença dels que declaren 

tenir algun trastorn, si no que també augmenta el nombre d’homes i de dones que amb 

l’edat passen a tenir fins a 5 o més trastorns crònics. 

 

 
Gràfic 3.8. Trastorns crònics segons sexe i grups d’edat (població de 65 i més 

anys). Barcelona, 2016 

 

Font: Agència de Salut Pública. Enquesta de Salut de Barcelona, 2011 i 2016. 

3.4 Les limitacions per la vida diària 

L’aparició d’un dèficit en el funcionament corporal o de discapacitat com a 

conseqüència d’una malaltia o accident, comporta una limitació en l’activitat (OMS 

2001). Quant la limitació no pot compensar-se mitjançant l’adaptació de l’entorn 

provoca una restricció en la participació que es concreta en la dependència a l’ajuda 

d’altres persones per a realitzar les activitats de la vida quotidiana.  

3.4.1 Restricció aguda de l’activitat 

La restricció aguda de l’activitat correspon a la dificultat per realitzar les activitats 

quotidianes o habituals (a la feina o l’escola i a la vida social) per raons de salut, i 

permet avaluar, de manera global, la limitació funcional de les persones de qualsevol 

edat i identificar les necessitats de serveis sanitaris de la població i les repercussions 
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de la gravetat de diferents malalties (Canbois, 2002). En aquest apartat es pretén 

conèixer la restricció de l’activitat a causa d'un problema de salut en les dues 

setmanes anteriors a l’entrevista. Es diferencien tres grups de restricció aguda de 

l’activitat no excloents: a) haver estat algun dia al llit per motius de salut; b) haver 

restringit l'activitat principal i c) haver restringit l'activitat habitual. 

La restricció aguda de l’activitat augmenta amb l’edat i incideix més en les 

dones (gràfic 3.8). Al comparar els resultats obtinguts en les dues enquestes del 2011 i 

2016, registren un augment important de la restricció de l’activitat en ambdós sexes, 

sobretot en el grup de 75 i més anys, passant de 20,8% al 37,2% en el cas dels 

homes, i del 26,2% a 42,6% en el cas de les dones.  

 

Gràfic 3.9. Evolució de la restricció aguda de l’activitat segons sexe i grups 
d’edat (població de 65 i més anys). Barcelona, 2011 i 2016 

 

Font: Agència de Salut Pública. Enquesta de Salut de Barcelona, 2011 i 2016 

  

3.4.2 Dependència 

La dependència és l’estat en el que es troben les persones que per raons lligades a la 

falta o la pèrdua d’autonomia física, psíquica o intel·lectual, tenen necessitat 

d’assistència i/o ajudes importants per realitzar els actes quotidians de la vida diària i, 

de manera particular, els referents a la cura personal (Jagger, 2002).  

Es pretén mesurar les diferents dimensions de la discapacitat o de la 

dependència en els majors de 65 anys. D’una banda es va preguntar per la limitació 
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física i sensorial (mobilitat, vista i oïda) així com la limitació cognitiva (comunicació, 

orientació i memòria). D’altra banda, es va demanar pel grau de dependència i l’ajut 

que rep d’altres persones per a realitzar activitats de la vida diària. Amb un total de 20 

activitats es recollien: activitats bàsiques (de la cura personal i de funcionament bàsic i 

mental) i activitats instrumentals (de la cura i administració de la llar). A més, es 

preguntava si havien rebut assistència al domicili i qui era la persona que té cura 

principalment de les persones amb discapacitats i el seu sexe. Habitualment les 

persones que tenen cura són dones i en elles solen recaure aquestes cures informals 

(García-Calvente et al., 2004). 

Hi ha una major prevalença d’alguna discapacitat amb força limitació en les 

dones que en els homes i es registra un augment a mida que augmenta l’edat: el 

58,5% dels homes i el 64,4% de les dones de 85 i més anys estan en aquesta situació 

(gràfic 3.9). La classe social, tant en els homes com en les dones, també incideix en 

patir discapacitats: les persones de les classes IV i V tenen el doble de persones 

majors de 65 anys en situació de discapacitat amb força limitació que les que es situen 

en les classes I i II (gràfic 3.10).  

 

Gràfic 3.10. Patiment d’alguna discapacitat amb força limitació segons grups 
d’edat i sexe (persones de 65 i més anys). Barcelona, 2016 

 

 

Font: Agència de Salut Pública. Enquesta de Salut de Barcelona, 2016 

 

Si ens fixem en la pitjor de les situacions (gràfic 3.10), tenir discapacitat amb 

necessitat d’ajut i no poder-ne tenir, s’observa la relació de classe social, sent les per 

persones de classe social baixa les que més es troben en aquesta situació (un 16,8% 

en els homes i un 20,5% en les dones). 
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Gràfic 3.11. Necessitats d’ajuda segons classe social i sexe (persones de 65 i 

més anys). Barcelona, 2016 
 

 

Font: Agència de Salut Pública. Enquesta de Salut de Barcelona, 2016 

 

3.5 El sobrepès i l’obesitat 

El sobrepès i l’obesitat es determinen a partir de l’alçada i el pes de les persones i 

calculant l’Índex de Massa Corporal (IMC)7. És habitual que hi hagi diferències entre 

homes i dones tant pel que fa a sobrepès com en obesitat en totes les franges d’edat, 

en el sentit d’una major incidència entre els homes. En l’actualitat, el 53% dels homes i 

el 39,8% de les dones de Barcelona, tenen sobrepès o obesitat.  

Pel que fa les diferències per franges d’edat, tant el sobrepès com l’obesitat 

van augmentant amb l’edat fins als 74 anys. A partir d’aquesta edat, la incidència del 

sobrepès continua augmentant (arribant al 77,8% en el cas dels homes i al 36% en el 

cas de les dones), però en canvi la obesitat tendeix a reduir-se de forma important, 

tant en homes com en dones (gràfic 3.11). Entre els anys 2011 i 2016, s’observa en el 

grup d’edat de 65 a 74 anys un lleuger increment de la obesitat, tant en homes com en 

dones. En el grup de 75 i més anys l’increment en la taxa d’obesitat es dóna sobretot 

en els homes (de 7,5% al 15,7%).   

 

                                                           
7
 Segons l’IMC el pes es categoritza en baix pes (IMC < 20 kg/m2); Normopès (IMC entre 20 i 

25 kg/m2 en homes, i  en dones...); - Sobrepès (IMC entre 25 i 30 kg/m2 en homes i  30 kg/m2 
en dones) i Obesitat (IMC > 30 kg/m2 tant en dones com en homes) 
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Gràfic 3.12. Evolució del sobrepès i obesitat segons sexe (persones de 65 i més 
anys). Barcelona, 2011 i 2016 

 

Font: Agència de Salut Pública. Enquesta de Salut de Barcelona, 2011 i 2016 

 

3.6 Conductes relacionades amb la salut 

3.6.1 Activitat física 

Cal diferenciar l’activitat física de l’exercici físic. S’entén com a activitat física 

“qualsevol moviment corporal produït pel sistema múscul-esquelètic que produeix una 

despesa energètica” mentre que l’exercici físic és un tipus d’activitat física definit com 

“un moviment corporal planificat, estructurat, i repetitiu realitzat per tal d’aconseguir o 

mantenir una correcta forma física”. A més, també cal tenir en compte el tipus 

d’activitat activitat física que es realitza durant l’activitat principal (a la feina o l’escola) i 

l’activitat o exercici que és realitzada en el temps de lleure com ara caminar o fer 

esport (Murphy et al., 2002). L’activitat física és un dels components importants per 

assolir un estil de vida saludable, ja que és un factor protector de determinades 

malalties i aporta no només un benefici físic sinó també psicològic (Pate et al., 1995). 

En comparar els resultats obtinguts al 2011 i al 2016 (gràfic 3.12), s’observa 

una tendència a l’increment del sedentarisme en els homes de 65 i més anys, mentre 

que en les dones es mantenen en xifres similars. Així, en el cas dels homes 

sedentaris, aquests han passat d’un 31,4% a un 43,9% (de 64 a 74 anys) i de 48,9% al 

54,9% (75 i més anys).  
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Gràfic 3.13. Evolució de l’activitat física habitual segons sexe i grups d’edat 
(persones de 65 i més anys). Barcelona, 2011 i 2016 

 

Font: Agència de Salut Pública. Enquesta de Salut de Barcelona, 2011 i 2016 

 

3.6.2 Hàbit tabàquic 

El tabaquisme és la principal causa de mortalitat evitable. El consum de tabac 

afavoreix l’aparició de nombroses malalties, com poden ser el càncer de pulmó, la 

malaltia isquèmica del cor, la bronquitis crònica i l’emfisema, entre d'altres 

(Haussmann, 2007; Sasco, Secretan i Straif, 2004; Fagerström, 2002) . L’evidència 

científica estableix que el fum del tabac causa malalties, discapacitat i mortalitat no 

només en la població fumadora si no també en la no fumadora (Office on Smoking and 

Health, 2006). El tabaquisme passiu causa càncer de pulmó, cardiopaties isquèmiques 

i altres malalties (Brownson, Figgs i Caisley, 2002). 

La validesa de l’auto-declaració del consum de tabac ha estat provada en 

comparació a diferents estàndards, com són diferents marcadors bioquímics o el 

volum de vendes de tabac. En la majoria d’estudis s’accepta l’auto-declaració com un 

bon estimador de la prevalença de consum de tabac, amb una sensibilitat i una 
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especificitat per sobre del 80% (prenent com a estàndards els mencionats 

anteriorment) (Patrick et al., 1994).  

Els homes fumen més que les dones (7,8% i 6,4% de fumadors habituals 

respectivament en les persones a partir de 65 anys). Amb l’edat, augmenta en la 

proporció d’ex-fumadors (en els homes) i les persones que no han fumat mai (en les 

dones). Tant en homes com en dones s’aprecia una disminució del hàbit tabàquic 

entre 2011 i 2016 amb un increment de les persones ex-fumadores en ambdós sexes 

(gràfic 3.13). 

 

Gràfic 3.14. Evolució de l’hàbit tabàquic segons sexe i grups d’edat (població de 

65 i més anys). Barcelona, 2011 i 2016 

 

Font: Agència de Salut Pública. Enquesta de Salut de Barcelona, 2011 i 2016 

3.6.3 Consum d’alcohol  

Per tal de mesurar el consum d’alcohol en les enquestes de salut s’utilitza 

l’auto-declaració de consum. Dins dels mètodes existents d’auto-declaració es va optar 

pel mètode dels índex de quantitat/freqüència, el qual consisteix en preguntar la 

freqüència del consum i la quantitat d’alcohol habitualment consumit. Aquesta 

informació proporciona una mesura global del consum i ens permet conèixer el patró 

de consum de la població entrevistada (Giovanucci et al., 1991, Embree i Whitehead, 

1993). Per a classificar els individus s’ha seguit la proposta del Plan Nacional de 

Drogas (Observatorio Español sobre Drogas, 2004).  

Els homes consumeixen més que les dones, tant en el cas de bevedors de baix 

com d’alt risc. En aquest darrer cas, en les persones de 65 anys cap amunt s’observa 
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un 3,5% de bevedors d’alt risc en els homes i un 1,4% en les dones. Entre el 2011 i el 

2016, en el cas dels homes hi ha hagut una disminució entre en el grup de 65 i 74 

anys i un lleuger augment en els majors de 74 anys. En les dones de 75 i més anys 

també s’aprecia un augment del consum moderat (del 41,6% al 54,1%) (gràfic 3.14).  

  

Gràfic 3.15. Evolució del consum d’alcohol segons sexe i edat (població de 65 i 

més anys). Barcelona, 2011 i 2016 

 

Font: Agència de Salut Pública. Enquesta de Salut de Barcelona, 2011 i 2016 

 

3.7 Les pràctiques preventives  

Per tal d’identificar malalties en estadis inicials i prevenir l’avenç de les mateixes és 

important portar a terme un seguit de pràctiques preventives com poden ser el control 

de la hipertensió i els nivells de colesterol; els cribratges de càncer de mama i de 

cèrvix uterí mitjançant la mamografia i la citologia preventiva. A l’Estat espanyol, 

malgrat l’existència d’un servei nacional de salut, les pràctiques preventives presenten 

diferències en grups socials, essent els individus de classes menys privilegiades els 

que en realitzen menys (Borrell, 2001). 

En l'enquesta de salut es defineixen com a prioritaris la detecció de la 

hipertensió, el control dels nivells de colesterol i la vacunació de la grip. Les preguntes 

sobre el control de la hipertensió i els nivells de colesterol recullen la freqüència 

d’aquestes pràctiques preventives. 
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3.7.1 Vacunació de la grip  

El percentatge d’homes i dones que es vacunen de la grip és força similar en el 

grup de persones de 65 a 74 anys, però a partir dels 75 hi ha més homes que dones 

que es vacunen. Entre 2011 i 2016 s’observa un augment de vacunacions en el grup 

d’edat més jove a l’hora que disminueix en les persones de 75 i més anys (gràfic 3.15). 

 

Gràfic 3.16. Vacuna de la grip segons sexe i edat (població majors de 60 anys). 

Barcelona, 2011 i 2016 

 

Font: Agència de Salut Pública. Enquesta de Salut de Barcelona, 2011 i 2016 

 

3.7.2 Mesura periòdica de la tensió arterial i del colesterol 

El percentatge d’homes i dones que es prenen la tensió de manera rutinària és 

molt similar, si bé és lleugerament superior en els homes. En ambdós casos estem 

parlant de nivells alts entre el 80% i el 90%. A mida que augmenta l’edat augmenta 

també ho fa el seguiment de la tensió arterial: les persones de 75 i més anys es 

prenen la tensió arterial amb major freqüència, fins el 94,7% dels homes i el 92,7% de 

les dones. Entre els anys 2011 i 2016 ha augmentat el nombre d’homes que es prenen 

la tensió habitualment, mentre que en les dones ha disminuït lleugerament (gràfic 

3.16).  

  

 



 

56 
 

Gràfic 3.17. Evolució de la mesura de la tensió arterial periòdicament segons 

sexe i edat (població major de 60 anys). Barcelona, 2011 i 2016 

 

Font: Agència de Salut Pública. Enquesta de Salut de Barcelona, 2011 i 2016 

 

 Pel que fa el seguiment del colesterol, en general, les dones grans es 

controlen més que els homes grans (88,1% en el cas dels homes i 93% en les dones). 

En els homes de 75 anys i més anys són els que més es controlen el colesterol 

(91,9%) mentre en les dones és entre els 65 i 74 anys (94,1%) més i en les dones és a 

l’inrevés. En tot cas en ambdós casos estem parlant de nivells alts molt alts de control 

periòdic. Entre el 2011 i el 2016 es registra en general un major control en totes les 

edats, havent-hi una millora especialment significativa entre les dones d’entre 60 i 74 

anys (gràfic 3.17).  
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Gràfic 3.18. Evolució de la mesura del colesterol periòdicament segons sexe i 

edat (població major de 60 anys). Barcelona, 2011 i 2016 

 

Font: Agència de Salut Pública. Enquesta de Salut de Barcelona, 2011 i 2016 

3.7.3 Realització periòdica de mamografies i citologies 

La detecció precoç en les dones del càncer de mama i de coll d’úter es 

relaciona amb el pronòstic d’aquestes malalties degut a que el seu diagnòstic en un 

estadi precoç afavoreix el tractament. El programa de detecció precoç del càncer de 

mama recomana a totes les dones entre 50 i 69 anys realitzar-se una mamografia 

cada dos anys, seguint les recomanacions de les guies europees de qualitat 

(European Guidelines, 2006). Pel que fa a la realització de mamografies en majors de 

60 anys, el primer que es constata es que la gran majoria de dones entre 60 i 64 anys 

es fan controls periòdics, com a mínim cada dos anys (gràfic 3.18).  

Entre els anys 2011 i 2016, es mostra un lleuger increment en les dones de 60 

a 74 anys que es fan un mamografia cada dos anys, de 43,1% a 50,9%, i en el grup de 

75 i més anys l’increment en les dones que no es fan mai una mamografia, del 68,4% 

al 78,8% (gràfic 3.19). 
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Gràfic 3.19. Realització de mamografies per grups d’edat i total (dones majors de 

60 anys). Barcelona, 2016 

 

Font: Agència de Salut Pública. Enquesta de Salut de Barcelona, 2011 i 2016 

 

Gràfic 3.20. Evolució en la realització de mamografies (dones de 60 a 74 anys). 

Barcelona, 2011 i 2016 

 

Font: Agència de Salut Pública. Enquesta de Salut de Barcelona, 2011 i 2016 

 

Pel que fa a la realització de citologia vaginal periòdica, en aquest cas el 

cribratge és oportunista. Les dones de 60 a 64 anys, amb un 67,4%, és el grup d’edat 

amb major prevalença de realització de citologies (gràfic 3.20). A partir d’aquí, a 

mesura que augmenta l’edat disminueix el nombre de dones que diuen fer-se aquest 

tipus de control. Entre el 2011 i el 2016 ha disminuït lleugerament i, per classe social, 

les dones de classe social menys benestant son també les que menys es controlen. 
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Gràfic 3.21. Realització de citologia vaginal periòdica per grups d’edat (dones  

majors de 60 anys). Barcelona, 2016 

 

Font: Agència de Salut Pública. Enquesta de Salut de Barcelona, 2011 i 2016 
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4 DETERMINANTS RESIDENCIALS 

 

Un habitatge i un entorn urbà amigable per a les persones grans té conseqüències 

directes sobre la salut i el manteniment de l’autonomia d’aquesta població (OMS, 

2002; Canal, 2016; Nolan i Winston, 2010). L’Organització Mundial de la Salut8 ha 

impulsat la Xarxa Mundial de Ciutats i comunitats amigables amb la gent gran amb 

l’objectiu de que les autoritats locals adoptin mesures relacionades amb l’entorn físic i 

social per fomentar l’envelliment actiu i saludable. En el marc d’aquesta xarxa es 

proposen alguns indicadors bàsics, a ser adaptats a les realitats locals, per tal 

d’avançar en aquests objectius (OMS, 2015). 

En conseqüència, en aquest apartat es desenvoluparan alguns indicadors per 

tal d’avaluar els problemes relacionats amb l’habitatge i l’entorn proper relacionats amb 

les persones grans. És conegut el desig de la gent gran de mantenir la seva 

independència a casa seva o en una altra més adequada, però en el seu barri, el 

major temps possible (Bosch, 2014). Més enllà dels problemes de salut, això està 

condicionat pel règim de tinença, l’adaptació de l’habitatge, els vincles socials propers i 

els serveis i problemes existents en el propi barri, entre d’altres.  

A Catalunya el principal problema en aquest àmbit ha estat la combinació de 

situacions de pobresa econòmica d’aquest col·lectiu amb un parc d’habitatges antic i 

poc adaptat (Bosch, 2008). En aquest apartat s’exploren les condicions d’habitabilitat 

de les persones de 65 i més anys relacionant-les amb les seves dificultats 

econòmiques. Un segon problema són les situacions de solitud residencial no volguda 

i els problemes de salut associats a aquestes situacions (Franklin i Tranter, 2011). És 

per això que es dedicarà un apartat a analitzar les condicions residencials de les 

persones grans que viuen soles. Finalment, es tracta tant la mobilitat quotidiana de les 

persones grans, més restringida que la de les persones en edat activa, així com 

algunes condicions del barri de residència que es relacionen amb la qualitat de vida de 

les persones grans (Marquet i Miralles-Guasch, 2015). 

 

 

  

                                                           
8
 Veure https://extranet.who.int/agefriendlyworld/ [consulta 23/10/2017]. 

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/
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4.1 Habitatge 

 

En aquest apartat s’analitza si la gent gran de Barcelona té una situació diferencial 

respecte la resta de la població en relació amb l’accés i les condicions de l’habitatge. 

El que es detecta és el següent: 

 

 En els últims anys s’ha produït un reforç de la propietat enfront del lloguer. Les 

explicacions d’aquest procés són l’extinció de la renda antiga, el sobreesforç 

econòmic que representa el lloguer en el mercat lliure i, sobretot, la priorització 

de la compra en èpoques vitals anteriors. Tot plegat té com a conseqüència 

l’augment entre les persones grans de la propietat totalment pagada, però 

també del percentatge de persones grans amb pagaments pendents. 

 

 Es mantenen les dificultats d’accessibilitat vertical en aquells districtes (Nou 

Barris, Horta-Guinardó, Gràcia) on precisament també hi ha més persones 

grans i específicament persones grans soles. No es disposen de dades sobre 

l’adaptació funcional dels habitatges, factor important per poder envellir amb 

millors condicions de vida a la pròpia llar. 

  

 S’ha produït un augment de les llars unipersonals entre la gent gran, amb un 

pes important de les dones d’avançada edat entre elles. En aquestes llars hi ha 

una major incidència de la taxa de risc de pobresa i de la sobrecàrrega de les 

despeses de l’habitatge en relació als ingressos. D’aquest tipus de llars hi ha 

una concentració més elevada a la zona de Ciutat Vella i en alguns barris de 

Nou Barris. A continuació s’analitzen cadascun d’aquests aspectes amb més 

detall, així com les seves possibles causes i interrelacions entre ells. 

 

 

4.1.1 El règim de tinença: el domini de la propietat i l’extinció de la renda antiga 

 

El grup de les persones grans és el que més viu en règim de propietat sense 

pagaments pendents (81,2%) (Bosch, 2008; Porcel et al., 2013). Això produeix, entre 

d’altres, que els problemes de sobreesforç econòmic associats a les despeses de 

l’habitatge sigui menor respecte la resta de la població. També és el grup poblacional 

que viu més en règim de lloguer de renda antiga (3,2%), ja que ja no existeix la 
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possibilitat dels grups més joves d’accedir-hi, a no sé que visquin amb un llogater de 

més edat. 

Gràfic 4.1. Règim de tinença segons grups d’edat (població de 16 i més anys). 

Barcelona, 2016 

 

Font: INE i Idescat. Enquesta de Condicions de Vida, 2016 

 

La principal diferència que presenta la ciutat de Barcelona respecte els altres 

àmbits territorials del seu context proper pel que fa el règim de tinença és la major 

presència del lloguer, també entre les persones grans. Si a Barcelona viuen en 

habitatges de lloguer el 10,5% de les persones de 65 i més anys, a la resta de l’àrea 

metropolitana no arriben a ser el 3%. A la resta de Catalunya, el percentatge és més 

semblant al de Barcelona (8,7%), si bé la principal diferència entre Barcelona i la resta 

de Catalunya rau en el pes dels contractes de renda antiga: en el cas de Barcelona 

gairebé la meitat de les persones grans que viuen de lloguer ho fan en un habitatge de 

renda antiga, mentre que a la resta d’àmbits territorials aquest tipus de règim de 

lloguer és testimonial. 
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Gràfic 4.2. Règim de tinença segons diferents àmbits territorials (tota la 
població), 2016 

 

Font: INE i Idescat. Enquesta de Condicions de Vida, 2016 

 

Tanmateix, quina ha estat l’evolució del règim de tinença en les últimes 

dècades? Com s’apuntava anteriorment, la tendència principal és l’enfortiment de la 

propietat front el lloguer, fonamentalment per la progressiva extinció de la renda 

antiga, la manca de lloguer assequible (tant públic com privat) i els incentius de tot 

tipus per a l’adquisició d’un habitatge en propietat durant les darreres dècades. Així, el 

pes del lloguer entre les persones més grans de 64 anys ha passat del 40,5% al 1990 

a tant sols el 10,5% en l’actualitat; i la propietat sense hipoteca ha crescut del 50,7% al 

81,2% entre els mateixos anys. Una altra tendència és l’augment de la propietat amb 

pagaments pendents entre els majors de 64 anys, un augment que s’incrementa a 

partir del 2011 fins arribar al 7,7% del 2016. Tot i que els ingressos per prestacions de 

les noves llars de 65 i més anys han millorat respecte les generacions anteriors, tenir 

quotes hipotecàries pendents a aquestes edats pot generar un sobreesforç econòmic 

considerable, tal i com es veurà més endavant, i contribuir a augmentar el risc de 

privació material o les dificultats per arribar a final de mes. 
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Gràfic 4.3. Evolució del règim de tinença de les persones de 65 i més anys. 

Barcelona, 1990-2016 

 

Font: INE, Idescat i IERMB. Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 1990-2011 i Enquesta 
de Condicions de Vida, 2016 

 

Les dades de l’Enquesta de Pressupostos familiars del 2016 indiquen que les 

llars espanyoles on resideixen persones de 65 i més anys gasten de mitjana gairebé 

un 40% dels seus ingressos a despeses relacionades a l’habitatge (Abellán et al., 

2017), és a dir, es situen en el llindar de la sobrecàrrega de despeses de l’habitatge. 

Tanmateix, com a resultat de l’alta proporció de propietat sense hipoteca entre les 

persones grans, aquestes llars dediquen en general menys part dels seus ingressos a 

les despeses de l’habitatge que d’altres segments de població. Així, la taxa de 

sobrecàrrega (10,4%), el percentatge de persones de cada cohort d’edat que han de 

dedicar més del 40% dels ingressos a les despeses de l’habitatge és molt menor per 

exemple que la de les persones més joves (de 18 a 30 anys), la qual arriba al 32,9% 

(gràfic 4.4). Nogensmenys, es registra un augment de la taxa de sobrecàrrega 

respecte el 2011 de dos punts per les persones grans.  
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Gràfic 4.4. Taxa de sobrecàrrega segons grups d’edat. Barcelona, 2011 i 2016 

 

Font: INE, Idescat i IERMB. Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011 i Enquesta de 
Condicions de Vida, 2016 

 

Les dades mostren que el règim de tinença de propietat amb pagaments 

pendents entre les persones grans va en augment i més d’un de cada quatre (26,4%) 

dels que es troben en aquesta situació han de dedicar més del 40% dels seus 

ingressos a les despeses de l’habitatge (taula 4.1). Com era d’esperar, s’observa que 

en general qui té la propietat totalment pagada és qui té menys problemes econòmics i 

qui viu en lloguer en té més, tingui l’edat que tingui. Tanmateix, l’edat si té un efecte 

diferencial en el cas del sobreesforç i el lloguer: el 63,5% de les persones grans que 

viuen en lloguer han de fer un sobreesforç per pagar-lo, al voltant d’unes 23.300 

persones, mentre que els menors de 64 anys no arriben al 40%. 

 

Taula 4.1. Sobrecàrrega, endarreriments i pobresa energètica segons règim de 

tinença i grups d’edat. Barcelona, 2016 

Indicador Règim de tinença 
Menors de 

64 
65 i més anys 

Tota la 
població 

Sobrecàrrega 

Propietat totalment pagada 2,1 2,5 2,3 

Propietat amb pagaments pendents 16,2 25,7 17,2 

Lloguer 38,7 63,5 40,8 

Endarreriments 
pagaments 
subministres 

Propietat totalment pagada 0,5 2,2 1,5 

Propietat amb pagaments pendents 5,9 1,0 5,5 

Lloguer 10,3 3,3 9,6 

No es pot permetre 
mantenir habitatge en 
temperatura adient 
mesos d’hivern 

Propietat totalment pagada 4,5 7,3 5,7 

Propietat amb pagaments pendents 1,1 2,9 1,2 

Lloguer 15,2 2,9 14,2 

Font: INE i Idescat. Enquesta de Condicions de Vida, 2016 

 

28,2 

22,4 

19,3 

8,4 

32,9 

16,2 

15,8 

10,4 

0 5 10 15 20 25 30 35

De 16 a 34 anys

De 35 a 54 anys

De 55 a 64 anys

65 i més anys

% 

2016 2011



 

66 
 

Un altre indicador rellevant per observar com la precarietat econòmica afecta a 

les condicions de l’habitatge és l’anomenada “pobresa energètica9”. Amb l’Enquesta de 

Condicions de Vida aquesta pot ser mesurada a partir de les llars que no poden 

mantenir el seu habitatge a una temperatura adient durant els mesos d’hivern. En 

aquesta situació es troba en el 2016 el 6,7% de les persones de 65 i més anys (unes 

40.000 persones). Aquest percentatge es troba per sota de la resta de grups d’edat 

(8,3%) i ha disminuït considerablement respecte el 2011 (12,2%). Tot i que no afecti a 

un gran percentatge de la població, la pobresa energètica té conseqüències importants 

sobre la salut de les persones i l’increment de les taxes de mortalitat, el manteniment 

dels habitatges i en l’augment de les probabilitats d’incendis en els domicilis (Vallvé, 

2016). Un tret diferencial de les persones grans que pateixen més pobresa energètica 

és la major prevalença que això succeeixi entre els que viuen en habitatges totalment 

pagats (taula 4.1). 

 

4.1.2 L’habitabilitat: millors condicions dels habitatges, però problemes 

d’accessibilitat 

 

Pel que fa les condicions d’habitabilitat dels habitatges, les persones de 65 i més anys 

tenen en general menys problemes que la resta de la població. Entre els ítems 

preguntats a l’Enquesta de Condicions de Vida, el principal problema són les molèsties 

de sorolls, problema que es manifesta en el 15,1% de les persones de més de 64 anys 

(gràfic 4.5). Els sorolls, la contaminació i la manca de llum natural són els problemes 

més habituals a la ciutat de Barcelona en comparació al seu entorn proper, tant per les 

persones grans com per la resta de la població (gràfic 4.6). Per altra banda, a la ciutat 

de Barcelona hi ha un menor percentatge de persones amb problemes de delinqüència 

i/o vandalisme que a la resta de l’àrea metropolitana.  

 

  

                                                           
9
 La pobresa energètica es pot definir com la situació que pateixen les llars que no poden pagar una quantitat de 

serveis de l’energia suficient per a satisfer les seves necessitats domèstiques i/o quan es veuen obligades a destinar 
una part excessiva dels seus ingressos a pagar la factura energètica de l’habitatge (Tirado et al., 2012). Habitualment 
es considera que és un esforç excessiu quan es destinen més del 10% dels ingresos de la llar. 
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Gràfic 4.5. Persones en habitatges amb problemes d’habitabilitat segons grups 

d’edat (tota la població). Barcelona, 2016 

 

Font: INE i Idescat. Enquesta de Condicions de Vida, 2016 

 

Gràfic 4.6. Persones en habitatges amb problemes d’habitabilitat segons àmbits 

territorials (tota la població). Catalunya, 2016 

 

Font: INE i Idescat. Enquesta de Condicions de Vida, 2016 

 

Un dels elements claus per la mobilitat quotidiana de les persones grans és 

l’existència d’ascensor a l’edifici. Segons el cens d’habitatges del 2001, el 22,7% de 

les llars de Barcelona amb una persona de més de 65 anys no disposava d’ascensor 

en el seu edifici (Donat i Cónsola, 2015). Aquest percentatge era superior en els 

districtes de Ciutat Vella (56,5%), Horta-Guinardó (42,6%), Nou Barris (32,3%), Gràcia 
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(32,2%) i Sants-Montjuic (24,8%). Amb dades de l’Enquesta de Salut del 2016, el 

districte on viuen persones de 65 i més anys amb edificis sense ascensor també és 

Ciutat Vella (38,7%), encara que amb un descens molt important respecte el 2011 

(60,4%) (gràfic 4.8). Aquest fet segurament no respondria tant a una millora de la 

dotació d’ascensors en els edificis del Districte, sinó més aviat a la defunció o a la 

marxa de les persones de 65 i més anys que vivien en edificis sense ascensor. Els 

districtes d’Horta-Guinardó (36%), Gràcia (34,7%) i Nou Barris (22,1%) són les altres 

zones on aquesta problemàtica és més intensa. 

 

Gràfic 4.8. Persones de 65 i més anys que viuen sense ascensor en un edifici de 

més de dos plantes segons Districte. Barcelona, 2011 i 2016 

 

Font: Agència de Salut Pública de Barcelona. Enquesta de Salut de Barcelona, 2011 i 2016 

 

Tanmateix, una altra dimensió per millorar les condicions de vida de la gent 

gran és l’adaptació funcional de l’habitatge, que engloba la millora de l’accessibilitat a 

través de rampes i ascensors, així com l’adaptació de banys i cuines, entre d’altres. 

Segons l’Enquesta de Salut de Barcelona 2016, la meitat de les caigudes de les 

persones de 65 i més anys es produeixen a dins de casa. No es disposen dades, però, 

sobre el grau d’adaptació funcional de l’habitatge malgrat la importància d’aquest 

element per tal de poder envellir a casa (Eunju et al., 2011). És coneguda la voluntat 

majoritària de les persones grans (87,3%) de continuar vivint en la seva pròpia llar 

mentre puguin fer-ho (IMSERSO, 2010). Altres investigadors apunten que per un 

envelliment actiu no només és necessari l’adaptació funcional de l’habitatge, sinó 

també una adaptació que fomenti les interaccions socials i l’estimulació sensorial en 

les persones grans (De Rooij, 2016). 
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4.1.3 Les llars unipersonals: femenines i amb un major risc de pobresa 

 

Per la seves implicacions en l’àmbit econòmic, de salut i relacional, a continuació 

s’aprofundeix en les característiques de les llars unipersonals de les persones grans. 

Les dades del 2016 sobre aquest tipus de llars indiquen que després d’un descens de 

les mateixes durant la crisi, aquestes tornen a augmentar entre la població en general i 

també específicament entre les persones grans10. En el 2016 hi havia un 26,9% de 

persones de 65 i més anys vivint soles a la ciutat de Barcelona, al voltant d’unes 

95.000 persones. Si es consideren únicament les majors de 74 anys, gairebé arriben al 

30% (gràfic 4.9). 

 

Gràfic 4.9. Llars unipersonals segons grups d’edat (població de 55 i més anys). 
Barcelona, 2000-2016 

 
Font: Idescat i IERMB, l’Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2000-2011 i INE i Idescat, 

Enquesta de Condicions de Vida, 2016. 

 

 

La característica més rellevant d’aquestes llars és sens dubte el seu grau de 

feminització: el 76% de les llars unipersonals de 65 i més anys estan composades per 

dones, tot i que amb una tendència decreixent respecte el 2011. L’augment de les llars 

unipersonals en edats prèvies, molt probablement fa disminuir el pes de les llars 

                                                           
10

 Les dades padronals sobre llars unipersonals de persones grans no mostren grans fluctuacions durant la crisi.  
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unipersonals femenines que són conseqüència de la defunció de la parella entre les 

persones grans, tendint a reduir el grau de feminització de les llars unipersonals de 

persones de 65 i més anys tot i ser encara molt elevat. 

 

Gràfic 4.10. Composició de les llars unipersonals segons sexe (població de 65 i 

més anys). Barcelona, 2011 i 2016 

 

Font: INE, Idescat i IERMB. Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011 i Enquesta de 
Condicions de Vida, 2016 

 

Per tal de conèixer millor d’altres particularitats respecte a les condicions de 

vida de la població de 65 anys i més que viuen soles, respecte a la població de menor 

edat que també ho fa, a la taula 4.3 es mostren una sèrie d’indicadors on es 

reflecteixen diferències significatives. Pel que fa el règim de tinença, la propietat 

predomina molt més entre la població de 65 i més anys (78,5%) que entre la població 

de menor edat (47,7%). De fet, entre aquests últims, el règim de tinença majoritari és 

el lloguer (52,3%). En relació als indicadors de dificultats econòmiques, les dades 

mostren una major vulnerabilitat social entre les llars unipersonals de persones menors 

de 65 anys que entre les de la població gran, la qual es manifesta sobretot en la 

sobrecàrrega de despeses de l’habitatge i en els endarreriments en els pagaments de 

rebuts relacionats amb l’habitatge. Això, no obstant, podria estar més relacionat amb 

les diferències en el règim de tinença de l’habitatge que s’han assenyalat anteriorment, 

que no pas amb diferències en el nivell d’ingressos entre aquests dos segments de 

població. Finalment, pel que fa a les condicions d’habitabilitat analitzades, la població 

de 65 anys i més que viu en llars unipersonals presenta proporcionalment menys 

problemàtiques que la població de menor edat, llevat de la delinqüència, una problema 

que afecta pràcticament en la mateixa proporció a les dues poblacions. 
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Taula 4.3. Característiques de les llars unipersonals segons règim de tinença, 

diferents indicadors segons grups d’edat. Barcelona, 2016 

Dimensió Indicador 

Llars 
unipersonals 
(població 65 i 

més anys) 

Llars 
unipersonals 
(població de 
menys de 65 

anys) 

Totes les llars 
Unipersonals 

Règim de propietat 
Propietat 78,5 47,7 89,4 

Lloguer 21,5 52,3 10,6 

Dificultats 

econòmiques 

Risc de pobresa 31,1 38,3 35,1 

Sobrecàrrega 21,5 57,7 41,9 

Endarreriment quotes 1,6 20,5 15,5 

Problemes 

d’habitabilitat 

Goteres, humitats 3,7 8,3 6,3 

Soroll 15,3 21,5 18,8 

Llum natural 7,9 22,7 16,9 

Contaminació 6,3 10,5 8,6 

Delinqüència 10,1 8,1 9 

Font: INE i Idescat. Enquesta de Condicions de Vida, 2016 

 

Una vegada explicades les seves característiques, s’analitza la distribució 

d’aquestes llars unipersonals pels barris de la ciutat de Barcelona a partir de dades 

padronals. Les persones de 75 i més anys que viuen soles11 (mapa 4.1) es concentren 

en les parts més antigues de la ciutat, des de Poble Sec fins a la Barceloneta. Entre 

aquests barris, cal destacar-ne especialment el Raval i Sant Pere, Santa Catarina i la 

Ribera, on més del 38% de persones de 75 i més anys viuen soles, ubicats en el 

districte on hi ha més edificis amb problemes d’accessibilitat vertical, tal i com hem vist 

anteriorment. Tanmateix, és també en aquests barris on el percentatge de gent gran 

vivint sola decreix en major proporció respecte el 2011 (mapa 4.2), fet que també 

succeeix a la Vila de Gràcia i a Trinitat Vella.  

En qualsevol cas, les llars unipersonals de persones de 75 i més anys són 

presents, amb proporcions superiors al 30%, a gran part de la ciutat més enllà de la 

ciutat més antiga: això succeeix a tota la part central de la ciutat (on destaca la Vila de 

Gràcia), juntament amb l’eix de la Meridiana. Els barris que presenten percentatges 

pròxims al 35% en aquesta última zona són els de Congrés Indians, Turó de la Peira, 

Trinitat Nova, Baró de Viver i Trinitat Vella.  

 
 
  

                                                           
11

 En aquest cas, per analitzar la distribució de les llars unipersonals s’ha optat per treballar amb el grup de 75 i més 
anys per ser considerat el més vulnerable. 
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Mapa 4.1. Persones que viuen soles (població de 75 i més anys). Barcelona, 2016 

 
Font: Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona, Padró d’habitants, 2011-2016. 

 
 

Pel que fa a l’evolució per barris es pot observar que en general hi ha una 

disminució en el centre de la ciutat (Ciutat Vella i Eixample) i un augment a la resta de 

districtes, especialment a diferents barris dels districtes de Nou Barris, Horta-Guinardó 

i les Corts (especialment a la Maternitat i San Ramón). També es troba un augment en 

els barris de la Vila Olímpica i Diagonal Mar, dos barris que també destacaven per 

l’increment de la població de 65 i més anys, però amb unes condicions 

socioeconòmiques millors. 
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Mapa 4.2. Variació en punts percentuals de les persones que viuen soles 
(població de 75 i més anys). Barcelona, 2011-2016 

 

Font: Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona, Padró d’habitants, 2011-2016. 

 

 

4.2 Entorn urbà  

En aquest apartat s’aprofundeixen dos aspectes que vehiculen l’habitatge amb la resta 

de l’entorn urbà quotidià de les persones grans: la mobilitat i les condicions del barri de 

residència. De l’anàlisi realitzat se’n destaca el següent: 
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 Les persones grans es mouen menys que les persones en edat de treballar, 

sobretot a peu o amb autobús, a menys distància de la seva residència i per fer 

compres quotidianes, lleure, gestions personals, acompanyar a d’altres 

persones, visites a amics i familiars o anar al metge. Això configura el barri com 

el principal espai vital de les persones grans.  

 

 Els aspectes més valorats en el barri són la tranquil·litat, la calidesa i proximitat 

de les relacions personals. Es considera que els barris de Barcelona estan en 

general ben dotats de comerços i espais verds de proximitat, especialment els 

de Horta-Guinardó i Nou Barris. 

 

 Com a aspectes negatius en el barri de residència es registren problemes 

relacionats amb el trànsit i el soroll, especialment a Ciutat Vella, l’Eixample i a 

Gràcia. Problemes relacionats amb situacions de violència són 

comparativament més alts a Ciutat Vella i a Nou barris. 

 

 Si bé el barri continua essent important per la gent gran, també és cert que 

probablement cada vegada ho és menys. En comparació al 2011, les persones 

de 65 i més anys fan més desplaçaments fora del districte de residència,  

alhora que s’utilitza més el transport públic i el transport privat en comptes de 

caminar.  

  

 

4.2.1 Les persones grans cada vegada es mouen més 

 

A la ciutat de Barcelona, la gent gran fa menys desplaçaments al dia en comparació a 

la resta de la població: les persones de 65 i més anys fan com a mitjana 2,66 

desplaçaments diaris (2,31 els de 75 i més anys), mentre que el grup de 16 a 64 anys 

en fan 3,52. La gent gran fa més de la meitat dels desplaçaments dins el propi 

districte. Si bé és ben cert que el grau d’autocontenció augmenta amb l’edat, les 

diferències entre els actius i els jubilats s’han reduït dins del període estudiat (gràfic 

4.10). Les persones grans es mouen sobretot per motius personals (97,5%), i entre 

aquests, especialment per a fer compres quotidianes (15,5% dels motius personals) i 

altres activitats relacionades amb el lleure i l’oci (15,9% dels motius personals). No es 

detecten diferències significatives entre els motius de desplaçament respecte el 2011.  
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Gràfic 4.10. Percentatge d’autocontenció (desplaçaments amb origen i 
destí el propi districte de residència) per grups d’edat (població de 16 i més 

anys). Barcelona, 2011 i 2016 

 

Font: Autoritat Transport Metropolità. Enquesta de Mobilitat en dia feiner, 2011 i 2016 

El mitjà de transport més habitual entre les persones de 65 i més anys per 

realitzar aquestes activitats és a peu (62,3%), sobretot entre la població de 75 i més 

anys (67%), moment en què l’autonomia de les persones es veu més dificultada per a 

conduir un cotxe. També és destacable l’ús del transport públic, de manera particular 

l’autobús, el qual ofereix una millor adaptació a la seva mobilitat. Si s’observa 

l’evolució per grups d’edat del principal mode de transport dels desplaçaments (gràfic 

4.11), s’observa que hi ha una disminució del anar a peu i un augment de l’ús del 

transport públic i del transport privat respecte el 2011 entre les persones grans. Si bé 

la reducció de l’anar a peu i l’increment del transport privat també es dóna entre la 

població activa, això és per motius diferents. Mentre que entre els primers això és 

donat per una millora de la situació econòmica i de l’ocupació, en el segon cas 

probablement és per una millora de la salut i l’autonomia de les persones grans. Això 

ho demostra sobretot el major percentatge de 75 i més anys que el seu principal mitjà 

de transport és el cotxe privat com a conductor (que passa del 2,1% al 10,8% en 

només 5 anys). 
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Gràfic 4.11. Mode principal de desplaçament segons grups d’edat 
(població de 16 i més anys). Barcelona, 2011 i 2016 

 
Font: Autoritat Transport Metropolità. Enquesta de Mobilitat en dia feiner, 2011 i 2016 

 

4.2.2 El barri i la importància de les relacions personals  

L’aspecte més ben valorat dels barris on viuen les persones grans és la cordialitat i la 

proximitat de les relacions personals, amb el 25,3% de les respostes (gràfic 4.12). Pel 

que fa a la resta d’aspectes, no hi ha grans diferències per grups d’edat sobre els 

aspectes que més es valoren del barri i en general, la tranquil·litat es valora d’una 

forma molt rellevant per tothom. 

 

Gràfic 4.12. Aspecte que més valora del seu barri segons grups d’edat 
(població de 16 i més anys). Barcelona, 2016 

 
Font: Ajuntament de Barcelona. Enquesta de Serveis Municipals, 2016 
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A través de l’Enquesta de Salut de Barcelona es pot conèixer la valoració 

d’alguns aspectes del barri de residència importants per a un envelliment saludable 

(gràfic 4.13). Entre els positius, es posa de manifest que la majoria de barris de la 

ciutat de Barcelona es consideren ben dotats de botigues fruites i verdures12. Els barris 

dels districtes de Sarrià-Sant Gervasi i Horta-Guinardó són els que presenten uns 

percentatges menors, tot i que superen el 80% d’acord. El mateix succeeix amb la 

consideració subjectiva de tenir un parc proper, encara que en aquest cas els districtes 

que mostren percentatges menors d’acord són Ciutat Vella i Sants-Montjuic. 

 

Gràfic 4.13 Grau d’acord sobre aspectes positius del barri de residència 
segons Districtes (població de 65 i més anys). Barcelona, 2016 

 

Font: Agència de Salut de Barcelona. Enquesta de Salut de Barcelona, 2016 

 

En relació amb els aspectes negatius del barri, es pregunta sobre el tràfic 

intens, el soroll i la violència. El conjunt dels barris dels districtes de Ciutat Vella i Nou 

Barris novament s’enduen les pitjors valoracions dels seus residents de més edat pel 

que fa els problemes relacionats amb la violència. Ciutat Vella també és el segon 

districte més mal valorat en termes de soroll, segurament per la seva densitat 

                                                           
12

 De tots els ítems de valoració del barri (parcs, soroll, trànsit, botigues), aquest últim és l’únic que ha empitjorat 
lleugerament des del 2011. Aquell any estaven d’acord o molt d’acord el 95,5% de les persones i el 2016 la valoració 
baixava  el 89,2% entre les persones de 65 i més anys. 
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poblacional i la intensitat de diferents usos. Tanmateix, l’Eixample és el districte amb 

més soroll i tràfic intens, ja que els dos aspectes estan de ben segur relacionats. El 

districte més tranquil en els tres aspectes valorats és Horta-Guinardó seguit de Nou 

Barris.  

 

Gràfic 4.14. Grau d’acord sobre els aspectes negatius del barri de 
residència segons Districtes (població de 65 i més anys). Barcelona, 2016 

 
Font: Agència de Salut de Barcelona. Enquesta de Salut de Barcelona, 2016 
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5 DETERMINANTS DE L’ENTORN SOCIAL 

 

Està comprovat que les relacions socials comporten enormes beneficis per a la salut 

emocional, mental i física de les persones (Lubben i Gironda, 2003; Lahuerta et. al., 

2004), mentre que la solitud no volguda té conseqüències greus en la morbilitat i la 

mortalitat (Cacioppo et al., 2009; Cornwell i Waite, 2009; Coyle i Dugan, 2012). El 

procés d'envelliment va associat a una progressiva reducció dels contactes degut, 

entre d’altres, a la pèrdua de les relacions laborals; l’emancipació de la llar dels 

descendents; la defunció d’amics, parella o parents, així com altres aspectes 

relacionats amb la renda i la salut (Jehoel-Gijsbers i Vrooman, 2008), que poden limitar 

la realització d’activitats amb altres persones. Aquest procés pot portar a que les 

relacions interpersonals de les persones grans quedin restringides al nucli de familiars 

directes i a situacions de soledat no desitjada, precisament en el moment en què els 

suports es fan més necessaris (Canal, 2016). És per això que els programes de suport 

social i contacte intergenacional esdevenen claus pel benestar físic i psicològic de les 

persones amb edats avançades en situacions de solitud no desitjada (Coscolla et al., 

2016).  

A part del suport social, en aquest àmbit també es valora la participació social 

de la gent gran. Com s’ha comentat en la introducció de l’informe, l’adjectiu “actiu” 

dintre del paradigma de l’“envelliment actiu” no fa referència a l’allargament de la vida 

laboral, sinó a l’interès i les capacitats de les persones grans per participar en 

qüestions socials, econòmiques, culturals, espirituals i polítiques de la societat on 

viuen (Prieto et al., 2015; Duque i Mateo, 2008), tant sigui de forma presencial com 

virtual. Això permet a les persones grans disposar d’una xarxa social més àmplia, tant 

amb persones de la mateixa edat com d’altres generacions13. També reforça la seva 

confiança, reconeixement, les capacitats d’aprenentatge i l’autorealització personal en 

un moment en què l’activitat laboral deixa de ser central en les seves vides. En 

aquesta línia, s’ha de recalcar que no és un gran número de contactes o d’activitats 

socials els causants per se d’una major satisfacció vital de les persones grans, sinó el 

sentit que la persona li dóna o troba en les activitats socials que desenvolupa, siguin 

poques o moltes (Oddone, 2013). Malgrat tot, també existeixen diferents condicionants 

per a la participació, com per exemple un menor nivell educatiu, la falta d’habilitats 

informàtiques, el mal estat de salut i/o les càrregues familiars (com, per exemple, la 

cura dels nets). A part de les qüestions individuals, també són claus els aspectes 

                                                           
13

 En relació amb les xarxes socials a Internet, veure Quinn et al. (2016) 
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generacionals relacionats amb el procés de socialització política durant tot el cicle vital 

(Alarcón i Font, 2016). 

 

 

5.1 El suport social i afectiu  

 

El suport social i afectiu de les persones grans es fonamenta sobretot en la família. A 

mesura que es compleixen anys, la relació freqüent amb familiars augmenta en 

paral·lel a la disminució de les relacions freqüents amb les amistats (Porcel et al., 

2013). S’entén per suport social el procés interactiu pel qual s’obté ajuda emocional, 

instrumental o financera procedent de la xarxa social a la qual pertany cada persona 

(Wilkin et al., 1992)14 . Per tal de valorar el suport social i afectiu que reben les 

persones grans, tant d’amistats com de familiars, s’han utilitzat dos indicadors. Com a 

indicador principal es pren el perfil Duke (Broadhead et al., 1988)15 resultat d’una 

bateria de vuit ítems a partir dels quals es calcula una puntuació que va de 0 a 100: 

quan més suport social autopercebut rep la persona més elevada és la puntuació. Per 

tal de complementar aquest indicador s’ha utilitzat també la variable subjectiva de si la 

persona sent que li falta de companyia. 

Les dades mostren que en general hi ha una disminució del suport social 

autopercebut a mesura que les persones envelleixen: en el grup de 16 a 34 anys la 

puntuació mitjana és de 90,3, pels de 65 i més anys aquesta puntuació baixa fins a 

85,5. El fet que la majoria de les respostes es concentrin en la part alta de l’escala, fa 

que petites diferències passin a ser significatives. En qualsevol cas, el suport social 

que reben les persones grans a Barcelona continua essent força alt. Per tal de valorar 

millor les diferències per grups d’edat, en el gràfic 5.1 es mostra la distribució de les 

puntuacions en cada gran grup d’edat a partir d’un gràfic de caixes i bigotis on es 

mostren quartils, màxims i mínims. 

 

  

                                                           
14

 Citat a Bartoll et al. (2013). 
15

 Citat a Bartoll et al. (2013). 
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Gràfic 5.1. Perfil Duke de suport social per grups d’edat. Mínim, Quartil 1, 

Mediana, Quartil 3, Màxim i mínim. Barcelona, 2016 

 

Font: Agència de Salut de Barcelona. Enquesta de Salut de Barcelona, 2016 

 

Per tal de complementar l’anàlisi del suport social, s’utilitza la pregunta de 

l’Enquesta de Salut sobre si la persona sent que li falta companyia16. El 75% de les 

persones de 65 i més anys declaren que mai o gairebé mai senten que els hi falta 

companyia. Tanmateix, aquest percentatge amaga diferències entre els grups d’edat, 

reforçant la tendència que a més edat es rep menys suport social: mentre que en les 

persones d’entre 65 i 75 anys aquest percentatge puja fins un 79,5%, per les persones 

de 75 i més anys el percentatge baixa fins el 70,8%. El mateix passa amb aquelles 

persones que pensen que sovint els hi falta companyia: ho manifesta el 3,4% de les 

persones entre 65 i 74 anys i un 8,7% de les persones majors de 75 anys.  

 

  

                                                           
16

 Aquest indicador només està disponible pel 2016 
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Gràfic 5.2 Freqüències de “Sent que li falta companyia” per grups d’edat. 

Barcelona, 2016 

 

Font: Agència de Salut de Barcelona. Enquesta de Salut de Barcelona, 2016 

 

Si es combinen diferents indicadors de suport social i solitud per districtes 

s’observen diferències entre ells (gràfic 5.3). Ciutat Vella i Nou Barris destaquen per 

tenir un grau  de suport social autopercebut menor (una mediana de 80 punts), així 

com amb uns majors percentatges de persones que declaren que sovint se senten 

soles (11% i 8,9% respectivament). En l’altre extrem, es situen els districtes de Sants-

Montjuïc i Horta-Guinardó amb medianes de suport social per sobre el 95 i uns 

percentatges menors de persones que sovint se senten soles (3,3% i 2% 

respectivament). Situacions menys clares són les dels districtes de Sant Martí i Gràcia 

amb uns nivells mitjans-alts de suport social, però també amb percentatges alts de 

persones que sovint es senten soles (9,6% i 8,2% respectivament).  
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Gràfic 5.3. Perfil Duke de suport social (mínim, quartil 1, mediana, quartil 3 i 

màxim) i percentatge de persones que sovint se senten soles. 65 i més anys. 

Districtes de Barcelona, 2016 

 

Font: Agència de Salut de Barcelona. Enquesta de Salut de Barcelona, 2016 

 

A priori, aquestes divergències en el suport social per districtes podrien ser 

explicades per les diferències territorials en el sobreenvelliment i les persones grans 

vivint soles, partint del fet que el suport social disminueix amb l’edat i del supòsit que la 

solitud residencial està relacionada amb menor suport social i afectiu. Ciutat Vella i 

Nou Barris (districtes amb menor suport social i major solitud) són els districtes que 

presenten els índexs de sobreenvelliment més elevats. Ciutat Vella també és el 

districte on hi ha més persones vivint soles. En l’altre extrem, Horta-Guinardó, un dels 

districtes amb més suport social i menys sensació de solitud, és també el segon 

districte amb menys persones grans vivint soles. Tanmateix, casos com Les Corts o 

Sants-Montjuic no mostren relacions tant clares, pel que s’intueixen l’existència d’altres 

factors explicatius i unes unitats territorials, els districtes, massa heterogènies 

internament per tal de fer anàlisis explicatius robustos.  
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Gràfic 5.4 Índex de sobreenvelliment i % de persones de 75 i més anys vivint 

soles segons Districtes. Barcelona, 2016 

 

Font: Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona, Padró d’habitants, 2016 

 

5.2 Participació social i política 

A més de les variables subjectives sobre el suport social i la solitud, a continuació es 

valora la participació social de les persones grans a partir d’indicadors objectius 

d’interacció social: l’assistència a activitats en grup, la participació en xarxes socials 

d’internet i l’associacionisme. Més enllà dels determinants individuals que ja s’han 

comentat en relació amb la salut, els estudis o el gènere, hi ha dos possibles teories 

per explicar una intensa participació durant l’etapa de jubilació: o bé el manteniment 

d’una activitat que ja es realitzava en etapes vitals anteriors (teoria del cicle vital), una 

activitat variable entre generacions (Goerres, 2017) o bé aquella donada per la teoria 

de l’activació, quan es construeix una nova pràctica participativa per fer front a tots els 

canvis que produeix el pas del món del treball a la jubilació (Alarcón i Font, 2016; 

Oddone, 2013). Tot i que a la ciutat de Barcelona es registren nivells força elevats 

d’associacionisme entre la gent gran, els altres indicadors mostren que encara hi ha 

molt marge de creixement perquè les persones grans tinguin un vida socialment més 

activa. 

Així, l’indicador sobre l’assistència a activitats organitzades en grup17 expressa 

nivells baixos i diferències tant per edat com per districtes. El 65,1% de les persones 

                                                           
17

 Aquest indicador només està disponible per 2016 i per la población de 65 i més anys, pel que no podem comparar la 
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55,6 
54,6 

53,2 

49,2 

53,8 53,6 54 
55,2 

50,7 
52,2 

37,4 

33,0 32,2 
29,2 28,7 

33,0 
29,4 

31,1 30,9 30,4 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

%
 p

er
so

n
es

 d
e 

7
5

 i 
m

és
  

vi
vi

n
t 

so
le

s 

Ín
d

ex
 d

e 
so

b
re

n
ve

lli
m

en
t 

Índex de sobreenvelliment 2016 % gent de 75 i més vivint sola



 

85 
 

de 75 i més anys mai assisteixen a activitats d’aquests tipus, mentre que el 

percentatge és molt menor entre la població d’entre 65 i 75 anys (49,1%) (gràfic 5.5). 

Gràfic 5.5. Assistència a activitats en grup segons grups d’edat (població de 65 i 

més anys). Barcelona, 2016 

 

Font: Agència de Salut de Barcelona. Enquesta de Salut de Barcelona, 2016 

Per districtes, s’observen també diferències territorials, malgrat que les dades a 

aquesta escala territorial amaguen situacions molt diverses en cadascun dels àmbits 

(gràfic 5.6). El districte de Ciutat Vella és on hi ha més persones grans que mai 

assisteixen en activitats en grup (72,1%), seguit de Horta-Guinardó (66,1%) i de Nou 

Barris (65,1%). Destaca especialment el districte de Sarrià-Sant Gervasi (30%) com a 

territori on la gent gran realitza activitats en grup d’una forma més intensa seguit, de 

lluny, per Sant Andreu (23,9%). 
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Gràfic 5.6. Assistència a activitats en grup segons Districtes (població de 65 

anys i més). Barcelona, 2016 

 

Font: Agència de Salut de Barcelona. Enquesta de Salut de Barcelona, 2016 

A continuació, es valoren dos indicadors sobre dos tipus diferents de fractures 

digitals: l’accés a Internet i l’ús de les eines digitals (Alfama et al., 2016), en aquest cas 

les xarxes socials. Per una banda, s’ha de destacar la millora dels dos indicadors per 

tota la població en els últims cinc anys, millora que ha estat especialment accelerada 

entre les persones grans. En la mesura en què les persones socialitzades amb 

aquestes eines digitals es van incorporant a l’edat de jubilació, l’accés i l’ús entre les 

persones grans creix de forma destacable (Loos i Mante-Meije, 2012)18, així com el 

potencial per minorar l’aïllament relacional a través d’aquest tipus d’eines, malgrat que 

altres factors més vinculats, per exemple al nivell d’estudis, sembla que perviuran. 

Malgrat la millora, però, s’ha de subratllar que encara es mantenen importants 

diferències entre les persones grans i la resta de la població: el 92,6% de la població 

d’entre 16 i 64 anys disposa d’internet a casa, mentre que en el cas de les persones 

de 65 i més anys aquest percentatge es redueix al 63%. La fractura és més profunda 

quan es mira l’ús d’alguna xarxa social: només el 17,4% de les persones grans hi 

participen, mentre que la resta de la població ho fa gairebé en un 70% (gràfic 5.7). 

Aquest ús limitat es pot explicar per diferents factors que es manifesten de forma més 

intensa entre les edats avançades, com ara la falta de coneixement de les eines 
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digitals, la por a utilitzar-les, problemes de salut (per exemple visuals) i la falta de 

motivació/sentit, però també per un disseny i usabilitat deficient de les pròpies 

plataformes i aplicacions (Alfama et al., 2016). 

Gràfic 5.7. Participació en alguna xarxa social a Internet i accés a Internet a la llar 

per grups d’edat. Barcelona, 2011-2016 

 

Font: Ajuntament de Barcelona. Enquesta de Serveis Municipals, 2011 i 2016 

 

Pel que fa a l’associacionisme, la dada més rellevant a tenir en compte és que 

les persones grans estan més associades que la resta de grups d’edat amb un 35,6% 

(gràfic 5.8). A España les persones de més de 65 anys participen més en associacions 

religioses i estan força presents en organitzacions socials, culturals o de defensa de 

drets humans (Alarcón i Font, 2016). En el cas de la ciutat de Barcelona, 

proporcionalment no hi ha més persones grans associades a entitats religioses, 

mentre que aquesta situació sí que es dóna en organitzacions socials, culturals, de 

salut i en associacions de veïns i veïnes.  

Entre les persones grans, els homes estan més associats que les dones 

(43,4% i 30,5% respectivament), una diferència que varia segons el grup d’edat. Entre 

els més joves hi ha més dones associades, entre la població de 35 i 54 anys 

s’equilibra i a partir dels 55 anys els homes ho estan més. S’ha de tenir en compte que 

en aquests indicadors hi poden influir tant l’edat com la generació. També s’associen 

més als que tenen estudis superiors, tant en el grup de 65 i més com en la resta.  
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Gràfic 5.8. Membres d’una associació, club o entitat segons grups d’edat. 

Barcelona, 2017 

 

Font: Ajuntament de Barcelona. Enquesta de Participació Ciutadana, 2017 

 

Gràfic 5.9. Associacionisme segons sexe i grups d’edat. Barcelona, 2017 

 

Font: Ajuntament de Barcelona. Enquesta de Participació Ciutadana, 2017 

 

En general, les persones grans no participen menys sinó que participen diferent 

en política: es mobilitzen de forma intensa per votar, mentre que estan menys presents 

en altres tipus d’activitats, ja que ho consideren la forma més eficient de participació 

política (Duque i Mateo, 2008; Alarcón i Font, 2016). En l’estudi 2661 del CIS (2006) es 
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preguntava a la població espanyola sobre la seva disposició a participar en el cas que 

l’administració local organitzés un mecanisme participatiu. Menys d’un terç de les 

persones majors de 64 anys mostraven la seva predisposició a participar, mentre que 

gairebé el 60% de les persones adultes declaraven que sí hi participarien. De totes 

formes, en aquell moment les persones d’entre 55 i 65 anys ja mostraven una 

predisposició similar a la resta de la població (Alarcón i Font, 2016: 135). 

A Barcelona es valora la participació ciutadana segons dos indicadors: un 

relacionat amb la pràctica i l’altra amb el coneixement dels mecanismes de participació 

(gràfic 5.10). Així, un 40,8% de les persones grans han fet alguna queixa, reclamació, 

incidència o proposta a l’Ajuntament, proporció menor que la resta de grups d’edat, 

que es situa al voltant del 50%. En aquest sentit, l’estereotip de que les persones 

grans són les que es “queixen més” a l’administració, no és cert. Per altra banda, 

juntament amb els més joves, les persones grans són les que menys coneixement 

tenen sobre els canals i espais de participació de l’Ajuntament. En aquests dos 

indicadors no es registren diferències rellevants per sexe.  

 

Gràfic 5.10. Diferents indicadors de participació segons grups d’edat. Barcelona, 

2017 

 

Font: Ajuntament de Barcelona. Enquesta de Participació Ciutadana, 2017 

 

 

25,8 

46,0 

42,5 

46,3 

46,0 

27,7 

17,2 

37,4 

51,0 

48,2 

49,3 

40,8 

0 10 20 30 40 50 60

De 16 a 24 anys

De 25 a 34 anys

De 35 a 44 anys

De 45 a 54 anys

De 55 a 64 anys

65 anys i més

% 

Ha fet arribar a l'Ajuntament alguna quiexa, reclamació, incidencia o proposta

Coneixement d'algun espai o canal de participació a la ciutat de Barcelona



 

90 
 

6 SÍNTESI 

 

A Barcelona hi ha més gent gran (21,6%) que en el conjunt de l’àmbit metropolità i el 

conjunt de Catalunya, és a dir, la ciutat de Barcelona encara és una àrea més 

envellida que el seu entorn proper. Actualment, però, la tendència és que la ciutat 

s’envelleixi d’una forma més lenta que el seu entorn, especialment degut a la sortida 

de persones més grans i l’arribada de persones més joves.  

Dintre de la ciutat es poden identificar tres grans zones on es registren els 

percentatges més elevats de persones amb 65 i més anys: (1) tota la part central del 

llindar de la ciutat amb Collserola, des de Sant Genís dels Aiguadells fins la 

Prosperitat; (2) el districte de les Corts (exceptuant Pedralbes) i (3) la zona compresa 

per la Verneda i la Pau i Sant Martí de Provençals en el districte de Sant Martí. Pel que 

fa a l’índex de sobreenvelliment destaquen els barris de Montbau, Turó de la Peira i 

Congrés Indians i en general els districtes de Ciutat Vella (exceptuant raval), 

l’Eixample, Gràcia i Sarrià Sant Gervasi.  

6.1 Determinants econòmics 

Tant per les persones grans com per la població en general, es detecta una 

reducció de les taxes de risc de pobresa fruit d’haver passat els pitjors moments de la 

recessió econòmica. Tanmateix, s’observen dos grups de població que no presenten 

una evolució positiva: el grup de 50 a 59 anys i les persones de 75 anys i més anys.   

Múltiples indicadors mostren que la situació de les persones d’entre 50 i 59 

anys no millora, tant en relació amb l’ocupació com en relació amb el risc de pobresa. 

Malgrat la recuperació econòmica, el cert és que no descendeixen els desocupats en 

aquesta franja d’edat, sinó que augmenten, per la qual cosa en l’actualitat hi ha més 

llars amb persones d’aquesta edat que el seu ingrés principal són les transferències 

socials (16,8%). Per altra banda, entre els 60 i els 64 anys hi ha un augment de les 

jubilacions respecte el 2011 (del 27% al 35%). Això posa en tensió les polítiques 

d’allargament de la jubilació amb el comportament real del mercat de treball que 

dificulta enormement la reincorporació laboral d’aquestes persones si perden la feina. 

A més, en aquesta franja d’edat (entre 55 i 64 anys), alguns indicadors apunten a un 

empitjorament dels que ja estaven pitjor. Mentre disminueix la pobresa moderada, 

augmenta la severa i sobretot l’extrema (del 4,5% al 6,7%), essent el grup d’edat que 

més intensitat de privacions té. 
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Un segon grup que no millora la seva situació en els indicadors de pobresa són 

les persones majors de 74 anys, tant pel que fa a la pobresa moderada (del 17,7% al 

24,2%) com a la pobresa severa (del 16,9% al 25,6%). Aquest increment es dóna 

sobretot entre les dones d’aquesta edat. Mentre que no es detecta un augment de les 

privacions, sí que hi ha un augment de la pobresa subjectiva, expressada en un 

increment de les dificultats per arribar a finals de mes (del 17,6% al 24,8%). Tot plegat 

fa pensar que al voltant d’unes 45.500 persones de 75 i més anys podrien estar en 

situacions de risc de pobresa a la ciutat de Barcelona. Això s’explica per un progressiu 

augment de les diferències en la quantia de les pensions entre el grup d’entre 65 i 74 

anys i el grup de 75 i més anys, sobretot per la millora dels primers, i probablement per 

un nou augment de les llars unipersonals entre les persones de més edat.  

Les persones grans pobres es concentren especialment a les zones de l’Eix 

Besòs, la Zona Nord, Ciutat Vella, Poble Sec i Zona Franca. Analitzant l’evolució de les 

targetes de transport roses gratuïtes, aquells barris on hi ha una major persistència de 

la pobresa econòmica entre la gent gran serien els barris del Raval i la Barceloneta, la 

Marina del Prat Vermell, Can Peguera, Les Roquetes, Torre Baró, Ciutat Meridiana, 

Trinitat Vella, Baró de Viver i Bon Pastor. 

6.2 Determinants de salut 

Les persones grans entre 65 i 74 anys milloren el seu estat de salut subjectiu 

respecte el 2011. Per contra, la salut subjectiva de la població major de 74 anys 

empitjora lleugerament. Aquest fet és segurament influenciat pel progressiu 

allargament de l’esperança de vida, per una banda, i les millors condicions de vida que 

han tingut les generacions que ara arriben a la vellesa, per l’altre. El sexe també 

influeix en la salut percebuda i les dones grans tenen pitjor salut que els homes. Un 

altre factor que incideix clarament en l’estat de salut és la posició socioeconòmica de 

la unitat familiar: entre les classes menys benestants, una de cada dues dones grans 

declara tenir mala salut mentre entre les classes més altes, la mala salut es dóna en 

una dona de cada tres.  

Respecte al patiment psicològic, les dades mostren un empitjorament 

generalitzat, tant en homes com en dones, tant entre la gent gran (65 a 74 anys) com 

entre la gent més gran (gent de 75 i més anys). Al voltant d’un 15% de les persones 

grans tenen risc de tenir patiment psicològic i aquest percentatge s’enfila cap al 25% 

quan es tracta de les persones majors de 75 anys. La prevalença d’aquest risc també 

és més elevat entre les classes més baixes. Paral·lelament, el consum de 

psicofàrmacs també augmenta durant el període analitzat entre els homes i les dones 
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més grans. En l’última enquesta, el 44% de les dones de més de 75 anys declarava 

consumir algun tipus de psicofàrmacs durant les dues darreres setmanes. Entre les 

dones d’entre 65 i 74 anys es registra, en canvi, una lleugera disminució en el consum 

d’aquest tipus de medicaments. 

Si ens fixem en l’evolució de les persones que acumulen cinc o més trastorns 

crònics, veiem com el pes d’aquest grup va augmentant respecte el 2011, tant en les 

franges de 65 a 74 anys com en les de més edat. Les dones grans són les que 

pateixen més l’acumulació de trastorns crònics: el 65% de les dones majors de 74 

anys tenen més de cinc trastorns crònics.  

No es disposen de dades evolutives sobre situacions de dependència, però 

coneixem que en el 2016 al voltant del 60% de les persones majors de 85 anys de 

Barcelona tenen una discapacitat amb força limitació. Tanmateix, si que es detecta un 

augment de les situacions de restricció aguda de l’activitat per raons de salut entre les 

persones grans, especialment entre les majors de 74 anys: entre el 2011 i el 2016 s’ha 

passat aproximadament del 20% al 40% de les persones més grans que han patit 

aquesta situació.   

Entre el 2011 i el 2016 es constata un augment de la obesitat tant en homes 

com en dones, però de forma més accentuada entre els primers. En el 2016 gairebé el 

20% dels homes i el 26% de les dones entre 65 i 74 anys patien obesitat. En paral·lel, 

també ha augmentat el sedentarisme en els homes grans mentre que en les dones ha 

disminuït, malgrat que les dones continuen sent més sedentàries que els homes.  

Pel que fa al tabaquisme i el consum d’alcohol, els indicadors presenten una 

evolució positiva. Amb l’edat augmenta la proporció d’ex-fumadors entre els homes i 

en les dones augmenten les que no han fumat mai. Entre les dones, el consum 

d’alcohol ha disminuït entre el 2011 i 2016, i en els homes també ha reculat entre les 

persones d’edat de 75 i més anys.  

Finalment, pel que fa a les pràctiques preventives analitzades, trobem 

tendències tant positives com negatives en el període estudiat. En el primer bloc 

augmenten les vacunacions de la grip en el grup d’edat entre 65 i 74 anys, també hi ha 

més homes que es controlen la tensió habitualment i hi ha una millora generalitzada 

del control periòdic del colesterol. Però, en canvi, s’observa també com la vacunació 

de la grip disminueix entre els persones de 75 i més anys; hi ha menys control periòdic 

de la tensió entre les dones, així com un percentatge menor de dones grans amb un 

control freqüent a través de mamografies i citologies.  
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6.3 Determinants residencials 

L’anàlisi realitzat indica clarament que entre les persones grans es reforça la propietat 

(89% de les llars) front del lloguer per la progressiva extinció de la renda antiga i 

sobretot per la priorització de la compra en èpoques vitals anteriors. Aquesta situació 

pot tenir efectes positius en la seva seguretat residencial i econòmica. Tampoc es 

detecten situacions que relacionin pobresa i problemes d’habitabilitat entre la gent gran 

per la progressiva reducció del lloguer, alhora que disminueixen d’altres 

problemàtiques com és la de la pobresa energètica. Però també es comencen a 

detectar nous problemes de sobreesforç, especialment entre les persones grans en 

habitatges amb pagaments pendents i pels que estan en lloguer.   

Des de l’any 1995 es detecta un lleuger i continuat augment de les persones 

amb pagaments pendents fins arribar al gairebé 8% actual. Una de cada quatre 

persones que es troben en aquesta situació han de dedicar més del 40% dels seus 

ingressos a les despeses de l’habitatge. En qualsevol cas, els pitjors percentatges de 

sobrecàrrega de despeses de l’habitatge es troben entre les persones que viuen de 

lloguer (10,5%), arribant al 63,5% de les persones grans en aquest règim de tinença, 

és a dir, unes 23.300 persones.  

Per altra banda, es mantenen les dificultats d’accessibilitat vertical (ascensors) 

en aquells districtes on precisament també hi ha més persones grans i específicament 

persones grans soles (Nou Barris, Horta Guinardó, Gràcia).  

També s’observa que s’ha produït un important augment proporcional de les 

persones grans vivint soles, especialment dones d’avançada edat (el 76% de les llars 

unipersonals de 65 i més anys estan composades per dones). Hi ha una concentració 

més elevada de persones de 75 i més anys vivint soles a la zona de Ciutat Vella 

(especialment a Raval i Sant Pere, Santa Catarina i la Ribera) i en alguns barris de 

Nou Barris com Trinitat Nova i el Congrés i els Indians, malgrat que en moltes zones 

de la ciutat es supera el 30% d’aquest tipus de llars. En termes evolutius, en general hi 

ha una disminució d’aquestes llars en el centre de la ciutat (Ciutat Vella i Eixample) i 

un augment a la resta de districtes, especialment a diferents barris dels districtes de 

Nou Barris, Horta-Guinardó i les Corts (especialment a la Maternitat i San Ramón). 

Pel que fa a l’entorn residencial, les dades revelen dos fenòmens aparentment 

contradictoris: el barri és el principal espai vital per les persones grans, però cada 

vegada més el seu radi d’acció territorial s’amplia. Així, les persones grans es mouen 

menys que les persones en edat de treballar, sobretot a peu o amb autobús, a menys 

distància de la seva residència i per fer compres quotidianes, lleure, gestions 

personals, acompanyar a d’altres persones, visites a amics i familiars o anar al metge. 
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Per altra banda les persones de 65 i més anys cada vegada fan més desplaçaments 

fora del districte de residència, segurament per la seva major autonomia, i s’utilitza 

més sovint el transport públic i el transport privat en comptes de caminar. 

Els aspectes més valorats en el barri són la tranquil·litat, la calidesa i proximitat 

de les relacions personals. Es considera que els barris de Barcelona estan en general 

ben dotats de comerços i espais verds de proximitat, especialment Horta-Guinardó i 

Nou Barris. Com a aspectes negatius en el barri de residència es registren problemes 

relacionats amb el trànsit i el soroll, especialment a Ciutat Vella, l’Eixample i a Gràcia; i 

problemes relacionats amb situacions de violència són comparativament més alts a 

Ciutat Vella i a Nou Barris. 

6.4 Determinants de l’entorn social 

Pel que fa a l’entorn social, en general es recull que les persones grans reben un alt 

suport social i afectiu a la ciutat de Barcelona, tot i que hi ha un 6% de les persones 

majors de 65 i més anys se sent sovint sola. No obstant, hi ha diferències significatives 

a mesura que augmenta l’edat (a més edat menys suport social i afectiu) i des d’un 

punt de vista territorial: en els districtes de Ciutat Vella i Nou Barris és on registra un 

menor suport social, mentre que Horta-Guinardó és on es recull un suport més elevat.  

Pel que fa a la participació social i política que mira més enllà dels vincles 

familiars, aquest és relativament baix tant pel que fa a les activitats que la gent gran 

realitza en grup, com per la seva participació en xarxes socials a internet que indiquen 

àmbits a potenciar. En relació al primer punt, un 57% de les persones grans mai 

realitza activitats en grup, indicador que també creix alhora que augmenta l’edat. En 

relació a la participació digital, tot i que l’evolució és positiva, encara hi ha una 

important fractura per edat tant pel que fa a l’accés a internet (93% entre la població 

menor de 65 anys i 63% entre la població major de 64 anys) com pel que fa a l’ús de 

les xarxes socials (70% i 17%, respectivament). El grau d’associacionisme entre els 

majors de 64 anys és comparativament més elevat que la resta de grups d’edat (35%), 

però tant el coneixement dels mecanismes de participació política com la realització de 

queixes, reclamacions o propostes a l’Ajuntament és menor. En aquest sentit, encara 

queda un llarg camí per recórrer per una major implicació social i política de la gent 

gran.  
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