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introducció

L’estudi que es presenta amb el títol Les 
condicions de vida de les persones grans 
a la ciutat de Barcelona  constitueix una 
nova entrega d’una sèrie de monografies 
que l’Ajuntament de Barcelona ha anat 
publicat des de fa anys sobre aquesta 
temàtica (Prieto, 2009a; Sintes i Collado, 
2002). A part de la temàtica en si, el tret 
comú d’aquestes monografies és que en 
totes elles la font de dades principal és 
l’Enquesta de condicions de vida i hà-
bits de la població en les seves diverses 
edicions. Aquest treball, per tant, aporta 
les informacions extretes de la nova edi-
ció d’aquesta enquesta, corresponent a 
l’any 2011. De fet, l’estudi de la qualitat 
de vida de les persones grans ha estat 
una qüestió abordada a bastament a 
partir de les dades d’aquesta enquesta i 
hi ha ampli ventall de publicacions sobre 
aquesta qüestió que territorialment van 
més enllà de la capital catalana (Prieto, 
2009b; Salvadó, 1993; Sintes i Ramón, 
2003; Subirats i Bonal, 1988). 

Pel que fa als continguts, en aquesta 
ocasió s’ha buscat alinear-los, en la me-
sura que ha estat possible, als principis 
rectors del paradigma d’envelliment ac-
tiu. L’OMS (2002) defineix l’envelliment 
actiu 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 a me-
sura que envelleixen». En aquest sen-
tit, l’informe present s’estructura en 
tres grans parts, que s’han fet coincidir 
a grans trets amb els principals eixos 
d’acció sobre l’envelliment aprovats a 
la II Assemblea Mundial sobre l’Enve-
lliment, celebrada l’any 2002 a Madrid. 
Aquesta orientació és motivada perquè, 
precisament, el Pla d’Acció Internacional 
sobre l’Envelliment aprovat en aquesta 
assemblea ha estat una de les referèn-
cies principals per a l’elaboració del Pla 
Municipal per a les Persones Grans de 
Barcelona 2013-2016.

Així doncs, la primera part d’aquesta 
recerca se centra principalment en as-
pectes socioeconòmics i es vincula prin-
cipalment amb l’eix d’acció anomenat 

«Persones grans i desenvolupament», 
que tracta de promoure la integració de 
l’envelliment en el desenvolupament. 
La transició de l’activitat a la jubilació, 
juntament amb les implicacions que 
comporta aquest trànsit en termes eco-
nòmics, reben una atenció especial en 
aquesta part de l’informe, com també 
els aspectes associats a la pobresa, la 
desigualtat i l’exclusió social. La sego-
na part s’ocupa de l’estudi de la salut i 
del benestar de les persones grans i es 
vincula directament amb l’eix d’acció 
que porta el mateix nom. La percepció 
de l’estat de salut, la realització d’activi-
tat física i el grau de satisfacció general 
conformen les línies principals de l’anà-
lisi d’aquest capítol. Finalment, la ter-
cera part està dedicada a l’anàlisi dels 
entorns residencials i socials de les per-
sones grans, aspectes que coincideixen 
amb l’eix d’acció de creació d’entorns 
propicis i favorables, que tracta els en-
torns construïts i socials en la promoció 
del desenvolupament individual de la 
vellesa.
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El primer eix de treball que planteja el 
Pla d’Acció Internacional sobre l’Envelli-
ment de l’any 2002 se centra en les per- 
sones grans i el desenvolupament eco-
nòmic. En aquesta línia es proposen 
un seguit d’accions per integrar la gent 
gran en l’activitat econòmica, d’entre les 
quals se’n podrien destacar dues, que 
són les que principalment s’abordaran 
en aquest capítol. D’una banda, establir 
mecanismes per diversificar les formes 
de transició de l’activitat a la inactivi-
tat que permetin prevenir situacions de 
dependència o exclusió social. És a dir, 
permetre l’ocupació d’aquelles persones 
que encara se senten capaces de desen-
volupar la seva activitat professional, 
així com dissenyar un sistema de pro-
tecció social capaç d’atendre situacions 
d’anticipació de la jubilació. De l’altra —i 
constitueix una altra de les qüestions 
fonamentals d’aquest eix d’acció—, la 
lluita integral contra la pobresa i l’exclu-
sió social entre la gent gran.

La manera com es produeix la transi-
ció de la vida activa a la inactivitat és 
fonamental per a la qualitat de vida de 
les persones grans des del punt de vista 
econòmic. És durant aquest procés que 
es defineix la substitució de les rendes 
del treball per transferències socials 
com a fonts principals d’ingressos de 
les persones, cosa que en delimita en 
la majoria de casos el poder adquisitiu 
per a la resta de la vida. Però en l’actua-
litat aquest trànsit ha guanyat en com-
plexitat i han aparegut nous riscos de 
vulnerabilitat econòmica que requerei-
xen una reflexió de les administracions. 
Mentre que un dels principis de l’enve-
lliment actiu és allargar la productivitat 
i l’activitat de les persones grans, cada 
vegada són més les persones que no po-
den completar ni tan sols la seva trajec-
tòria laboral fins als 65 anys. A més, la 
rigidesa del sistema de protecció social, 
poc adaptat a la diversitat de situacions 
que es donen en aquests processos de 
trànsit, deixa fissures importants en 
la cobertura d’aquestes persones. En 
aquest capítol es tracta aquesta qües-
tió i també es fa una anàlisi de les fonts 

1.  
La sItuacIó EconòmIca dE La gEnt gran: IngrEssos, 
dEsIguaLtat socIaL I poBrEsa

d’ingressos i els nivells de renda de la 
gent gran. 

Lligats a aquesta dimensió econòmica, 
hi ha també una sèrie d’apartats que 
es dediquen a la pobresa i la desigual-
tat social, on s’expliquen algunes de les 
claus per entendre millor l’abast i la in-
cidència d’aquests fenòmens entre la 
població objecte d’estudi. Els efectes 
subjacents a la desigualtat i la pobresa 
en una societat són complexos i resultat 
de la interacció entre processos micro i 
macro, econòmics i sociològics. Tanma-
teix, a grans trets, es podria dir que de-
penen bàsicament de tres factors: de la 
desigualtat en la distribució dels ingres-
sos individuals i la situació del mercat 
de treball, de l’estructura de la família i 
de la capacitat redistributiva de l’Estat 
del benestar (Gottschalk i Smeeding, 
1997; McLanahan, 2000; Albertini, 2008). 
Malgrat que les persones grans obtenen 
majoritàriament les seves fonts actuals 
de renda de les prestacions i la protec-
ció pública, aquestes estan condicio-
nades per la història laboral anterior en 
la mesura que el sistema de pensions 
espanyol té una marcada lògica contri-
butiva, d’aquí la importància del trànsit 
cap a la inactivitat. Al mateix temps, la 
llar constitueix la unitat principal en la 
distribució dels recursos econòmics i en 
la prestació de serveis domèstics i de 
cura (Albertini, 2008). Així, les estratè- 
gies residencials dels individus lligades 
a esdeveniments del curs vital que con-
dueixen a la formació i dissolució de llars  
—en el cas de les persones grans cobren 
més importància l’emancipació dels fills 
i/o filles, la pèrdua de la parella, l’estat 
de salut i l’adveniment d’alguna situació 
de manca d’autonomia, el retorn a la llar 
d’algun dels fills i/o filles involucrats en 
processos de separació, etc.— tenen 
conseqüències importants en termes 
de desigualtat econòmica i de nivells de 
pobresa. Per últim, resulta obvi també 
que les característiques i l’efectivitat 
del sistema de protecció social són fo-
namentals per combatre els riscos de 
vulnerabilitat social i econòmica, parti-
cularment entre el segment de població 
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que n’és un dels principals beneficiaris. 
Totes aquestes qüestions seran tracta-
des al llarg d’aquest capítol amb l’ob-
jectiu de realitzar una diagnosi, al més 
detallada possible, de la situació socio-
econòmica de la gent gran de la ciutat de 
Barcelona. 

La transició a la inactivitat que es pro-
dueix amb l’arribada a la vellesa cons-
titueix un dels canvis més dràstics del 
curs vital de les persones, ja que com-
porta en molts casos l’abandonament de 
l’activitat laboral i, per tant, també una 
substitució de la font d’ingressos. Llevat 
d’algunes excepcions, a Espanya la jubi-
lació està establerta per llei als 65 anys, 
tot i que les prejubilacions, les jubilaci-
ons anticipades o la pèrdua de feina a 
edats madures poden avançar aquest 
procés. En aquest sentit, els darrers 
anys l’impacte de la crisi econòmica, així 
com la incorporació creixent de la dona 
al mercat laboral, han introduït algunes 
alteracions en la manera com es produ-
eix aquest trànsit a la inactivitat i també 
en el volum de població que es veu afec-
tada per aquest procés. 

Malgrat que per fer aquest estudi no 
hem disposat de dades longitudinals, 
que permetrien un abordatge més pre-
cís sobre aquesta qüestió, a la llum de 
les dades transversals analitzades aflo-
ren dues qüestions de certa rellevància. 
La primera és que cada cop són més 
les persones que realitzen aquest pas 
de l’activitat a la inactivitat a la ciutat 
de Barcelona. Entre el 2006 i el 2011 la 
població activa de 50 a 64 anys s’ha in-
crementat un 21,8%, i ha passat d’apro-
ximadament 170.000 persones a unes 
210.000. Aquest fenomen s’explica en 
gran part per l’augment incessant que 
s’ha produït durant les darreres dècades 
de la participació de les dones en el mer-
cat laboral,1 i que es plasma també en 
l’increment de la proporció de dones ju-
bilades de més de 65 anys en detriment 
de la població femenina que declara tro-
bar-se en altres situacions d’inactivitat 
(dedicació a les tasques de la llar; no 
treballar, ni estudiar i no buscar feina). 
Però a més, com es pot apreciar al grà-

1.1.  dels ingressos per treball 
a les prestacions socials: les 
repercussions econòmiques 
del trànsit de l’activitat a la 
inactivitat i la dimensió familiar 
de la renda

1. Segons dades de l’Encuesta de Población Acti-
va publicades per l’Ajuntament de Barcelona, du-
rant la darrera dècada el nombre de dones actives 
a la ciutat de Barcelona s’ha incrementat de les 
310.000 dones actives que hi havia el 2001 a les 
364.000 de l’any 2006 i a les 384.000 de l’any 2011.



fic 1, una altra part de l’explicació vindria 
donada per la reducció que s’ha produït 
en els últims anys de les prejubilacions a 
aquestes edats, particularment entre la 
població de 55 a 59 anys (el 2006 el 9,2% 
de la població de 55 a 59 anys de Bar-
celona estava prejubilada, per un 2,7% 
el 2011). Les prejubilacions van ser una 
eina per introduir la flexibilitat laboral 
a Espanya, especialment als anys vui-
tanta i noranta del segle xx. Les sortides 
voluntàries de l’ocupació o Pull Strategy  

es van concretar en subsidis i prestaci-
ons per desocupació, en pensions d’in-
capacitat i en ofertes quantioses per 
les jubilacions anticipades que, alhora, 
van possibilitar el trànsit d’una mà d’o-
bra qualificada però obsoleta a una al-
tra més qualificada i apta per a competir 
internacionalment i més barata en ter-
mes de costos empresarials (Martínez 
Pastor i Bernardi, 2011). D’acord amb els 
resultats, aquesta estratègia empresa-
rial s’hauria anat abandonant els darrers 

gràfic 1. relació amb l’activitat segons l’edat. població de 50 anys i més. Barcelona, 2006 i 2011
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Font: Idescat i IERMB. Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2006 i 2011.
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anys, essent substituïda en gran mesura 
simplement per l’acomiadament i la co-
bertura parcial que ofereixen les pres-
tacions de desocupació, com es veurà a 
continuació.

La segona qüestió destacable és que el 
fort augment de l’atur que s’ha produït 
en el context de crisi també ha afectat la 
població activa d’edat madura,2 la qual 
cosa ha fet augmentar el risc d’antici-
pació del trànsit a la inactivitat. Com es 
pot observar al gràfic 1, el grup d’edat 
que apareix més perjudicat a Barcelona 
en aquest sentit és el de 60 a 64 anys, 
entre els quals el 2011 va caure fins i 
tot la proporció de població ocupada 
respecte al 2006, ja que va passar del 
35,8% al 29,9%, fruit de l’augment de 
persones aturades (de l’1,7% al 10,7%) i 
de les prejubilacions o de les jubilacions 
anticipades (del 22,7% al 26,9%). La si-
tuació, però, és diferent entre la pobla-
ció de 50 a 59 anys, en la qual si bé en el 
mateix període ha augmentat el percen-
tatge de població ocupada (del 76,0% al 
88,2% en la població de 50 a 54 anys i 
del 57,0% al 61,8% entre la població de 
55 a 59 anys), també s’ha pràcticament 
triplicat la proporció de població atura-
da (de l’1,5% al 5,4% entre la població de 
50 a 54 anys i del 4,3% al 12,4% entre la 
població de 55 a 59 anys). Per tant, si es 
consideren les dificultats que presenta 
la població d’aquestes edats per reori-
entar-se professionalment, així com la 
minsa oferta laboral present en aquest 
període de recessió econòmica, 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. 

Més endavant es tornarà sobre aquest 
tema per tal d’analitzar-ne les conse-
qüències econòmiques.

Aquesta transició a la inactivitat com-
porta una transformació radical dels 
hàbits i de la rutina quotidiana, que en 
el pitjor dels casos implica també la re-
núncia forçosa a l’activitat laboral quan 
algunes de les persones jubilades enca-
ra se senten capaces de realitzar-la. No 
obstant això, aquestes situacions són 
minoritàries: només al 17,3% de les per-
sones jubilades (o prejubilades) de Bar-
celona li agradaria continuar treballant, 
mentre que a gairebé el 80% no li agra-
daria tornar a treballar i un 3,7% es troba 
amb incapacitat i no podria treballar de 
cap manera.
 
L’altra gran transformació que es deri-
va d’aquesta transició està relacionada 
amb les fonts d’ingressos, particular-
ment amb la substitució de les rendes 
del treball per les transferències socials. 
Al sistema de Seguretat Social espanyol 
els principals bastions de les transfe-

2. Una altra qüestió que no es podrà explorar en 
aquesta anàlisi és la variabilitat que es produeix 
en l’anticipació de la inactivitat segons la qualifi-
cació professional o el nivell d’estudis. No obstant 
això, els resultats d’algunes recerques realitzades 
sobre aquesta qüestió revelen que com més for-
mació es té, més es retarda la transició a la inac-
tivitat (Bernardi i Garrido, 2006; Martínez Pastor i 
Bernardi, 2011; Gómez i Miret, 2012). 

gràfic 2. valoració sobre la situació d’inactivitat. 
població jubilada o prejubilada. Barcelona, 2011

P Li agradaria continuar treballant

P No li agradaria continuar treballant

P Està incapacitat/ada i no pot treballar de cap 

manera

Font: Idescat i IERMB. Enquesta de condicions de 
vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011.
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rències socials que rep la població gran 
són, d’una banda, les prestacions de 
jubilació i, de l’altra, les prestacions de 
supervivència o viduïtat. En la seva ves-
sant contributiva, les pensions per jubi-
lació substitueixen l’ingrés provinent del 
treball en funció de la història laboral 
prèvia. Les pensions de jubilació no con-
tributives van ser creades a l’any 19903 i 
van suposar la universalització del dret 
a prestacions de jubilació per a aquelles 
persones més grans de 65 anys que no 
tenien accés a cap prestació de modali-
tat contributiva per manca de cotització 
i demostraven que no disposaven de ren-
des o d’ingressos suficients.4 La presta-
ció per viduïtat tracta de compensar la 
pèrdua d’ingressos del nucli familiar per 
la defunció d’un dels seus membres que 
era treballador o pensionista. 

A Barcelona, i tenint en compte que els 
individus poden obtenir ingressos de di-
verses fonts al mateix temps, el 66,8% 
de la població de 65 anys i més rep in-
gressos provinents de la prestació de 
jubilació, ja sigui contributiva o no con-
tributiva, i el 21,7% en rep de la prestació 
de supervivència, mentre que tan sols 
el 5,0% rep ingressos d’altres tipus de 
prestacions socials. Però les transferèn-
cies socials no són l’única font d’ingres-
sos de la gent gran, el 17,2% rep ingres-
sos provinents de fonts privades, que 
inclouen rendes de patrimoni (propieta-
ris de béns immobles, accions borsàri-
es, etc.) o transferències de diners entre 
llars, i només el 3,2% manté rendes del 
treball. El predomini de les pensions de 
jubilació (majoritàriament contributives) 
per sobre de la resta de prestacions, jun-
tament amb el pes que també tenen les 
prestacions de desocupació entre la po-
blació en edat activa, dibuixen un siste-
ma de benestar en què la figura més pro-
tegida és la del «treballador/a» durant 
tot el seu curs vital. Això, particularment 
en edats avançades, comporta certes 

desigualtats entre homes i dones, ja que 
tradicionalment el breadwinner o el sus-
tentador principal de la llar ha estat una 
figura masculina, tot i que la incorporació 
creixent de la dona al mercat laboral du-
rant les darreres dècades està canviant 
cada vegada més aquesta situació.

No obstant això, recentment han apa-
regut nous riscos i dèficits de protecció 
social que afecten fins i tot directament 
aquesta figura de «treballador/a», i que 
es materialitzen especialment en els 
casos d’anticipació de la transició a la 
inactivitat. Com s’ha vist anteriorment, 
els darrers anys s’ha configurat un grup 
creixent de persones que es troben en 
risc de no poder completar la seva vida 
laboral fins als 65 anys, de manera que 
s’incrementa la seva vulnerabilitat eco-
nòmica (Sarasa, 2007). Si bé la població 
de 55 a 64 anys no ha estat el segment de 
població més afectat per la pèrdua d’o-
cupació durant el període de crisi, sí que 
és un dels col·lectius més afectats per 
l’atur de llarga durada (Sarasa , 2013). A 
diferència de la població d’altres grups 
d’edat, les persones d’aquesta edat te-
nen grans dificultats per reincorporar-
se al mercat de treball, la qual cosa fa 
que s’hagin de nodrir durant llargs pe- 
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Gràfic 3. Tipus d’ingrés individual. Població de 65 anys i més. Barcelona, 2011

Font: Idescat i IERMB. Enquesta de condicions de vida i hàbits de la 
població de Catalunya, 2011.
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3. Llei 26/1990, de 20 de desembre.

4. Malgrat que el finançament i la normativa són 
estatals, aquestes pensions són gestionades 
per les comunitats autònomes.
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ríodes de transferències socials, de ve-
gades insuficients, abans de complir l’e-
dat de jubilació. 

L’any 2011, el 18,4% de la població acti-
va o prejubilada de 55 a 64 anys de Bar-
celona rebia algun tipus de prestacions 
socials com a ingrés principal, entre les 
quals es poden trobar des d’algun tipus 
de prestació per desocupació, ja sigui 
contributiva o el subsidi d’atur, fins a 
una prestació per jubilació anticipada. 
El problema, en el cas de les presta- 
cions per desocupació, que són les més 
freqüents, és que aquestes transferèn-
cies socials no sempre són suficients 
per enllaçar amb l’edat de jubilació es-
tablerta per la llei (65 anys). La presta-
ció d’atur té una durada màxima de dos 
anys i, quan s’esgota, en el millor dels 
casos, es pot optar a rebre el subsidi 
d’atur, que comporta una reducció dràs-
tica dels ingressos. Però no sempre és 
així, un 6,7% d’aquesta població no rep 
cap tipus d’ingressos, i queda totalment 
al descobert del sistema de benestar. 
Per tant, això vol dir que pràcticament 
una de cada quatre persones actives o 
prejubilades d’entre 55 i 64 anys no rep 
rendes del treball com a ingrés principal 
(25,1%), ni provinents de fonts privades. 
A més, cal tenir en compte que iniciar 
un període d’inactivitat a l’antesala de 
la jubilació fa minvar la cotització i, per 
tant, perjudica finalment el càlcul de 
la quantia de la prestació de jubilació 
posterior (Devesa i Devesa, 2009). Per úl-
tim, és necessari considerar també que 
aquesta situació es pot veure agreujada 
a mitjà termini per la darrera reforma en 
matèria de jubilacions realitzada pel go-
vern espanyol,5 que preveu augmentar 
progressivament els anys de cotització 
necessaris per poder cobrar la presta-
ció de jubilació, amb la qual cosa l’edat 
de jubilació es retardarà en els propers 
anys dels 65 anys als 67.

Tanmateix, els individus no depenen úni-
cament dels seus ingressos personals, 
sinó que la renda disponible té una di-
mensió familiar, ja que seguint una lò-
gica d’economia d’escala els membres 
d’una mateixa llar aprofiten, ja sigui de 
manera directa o indirecta, la suma de 
recursos econòmics que aporta la tota-
litat dels membres de la llar. En aquest 
sentit, resulta necessari analitzar com 
queden les fonts d’ingressos de la llar en 
aquest procés de trànsit cap a la inacti-
vitat per tal de valorar bé les situacions 
de vulnerabilitat econòmica que s’han 
identificat anteriorment des d’un punt 
de vista individual. Aquesta anàlisi del 
tipus d’ingrés principal de les llars6 on 
resideix la població segons la seva edat 
(gràfic 5) revela, en primer lloc, que les 
rendes del treball constitueixen clara-
ment la font principal d’ingressos de les 
llars on resideix la població menor de 60 
anys. En segon lloc, també es pot cons-
tatar com a les llars de les quals forma 
part la població d’entre 60 i 64 anys es 5. Real Decreto 1716/2012, de 28 de diciembre, de 

desarrollo de las disposiciones establecidas, en 
materia de prestaciones, por la Ley 27/2011, de 1 
de agosto, sobre actualización, adecuación y mo-
dernización del sistema de la Seguridad Social.

gràfic 4. tipus d’ingrés principal individual. 
població activa o prejubilada de 55 a 64 anys. 
Barcelona i resta de catalunya, 2011

P Rendes del treball

P Fonts privades

P Transferències socials

P No rep ingressos

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

6,7%

2,3%

18,4%

72,6%

6. Es considera ingrés principal de la llar el de ma-
jor quantia dels membres que conformen la llar.



produeix una caiguda important de les 
rendes del treball com a font d’ingressos 
principal. Si bé el 15,4% de la població 
d’entre 55 a 59 anys ja viu en llars en què 
el tipus d’ingrés principal són les trans-
ferències socials, aquest percentatge 
augmenta fins al 48,1% entre la pobla-
ció de 60 a 64 anys, superant fins i tot la 
proporció de persones d’aquesta edat 
que viuen en llars en què la font princi-
pal d’ingressos són les rendes del treball 
(44,9%). Aquests resultats, per tant, tor-
nen a posar de manifest la vulnerabilitat 
econòmica d’aquest segment de pobla-
ció, sobretot en aquells casos en què 
la manca d’ingressos per treball no és 
compensada per cap dels membres de 
la llar. El gràfic 6 corrobora aquesta idea, 
mostrant com entre la població d’entre 
60 i 64 anys s’incrementen respecte als 
grups d’edat precedents les situacions 
en què tots els membres de la llar on vi-
uen són inactius (38,4%) i les situacions 
en què tots els membres actius són atu-
rats (20,3%), en detriment de les situa- 
cions en què hi ha almenys algun mem-
bre de la llar ocupat.

Un altre aspecte que cal destacar des 
del punt de vista dels ingressos de la llar 
és la remuntada que es produeix dels in-
gressos per treball a les llars on resideix 
la població de 75 anys i més. Si bé només 
el 2,7% de la població de 70 a 74 anys 
viu en llars on les rendes per treball són 
el tipus d’ingrés principal, aquest per-
centatge s’incrementa a un 9,8% entre 
la població de 75 a 79 anys, a un 17,6% 
entre la població de 80 a 84 anys i a un 
22,3% entre la població de 84 anys i més 
(gràfic 5). En consonància amb aquests 
resultats, al gràfic 6 també es pot ob-
servar un increment de la presència de 
membres actius a les llars on viu la po-
blació de 75 anys i més. Aquest fenomen 
s’explicaria per l’augment progressiu de 
la coresidència amb fills i/o filles o altres 
familiars en edat potencialment activa 
durant el tram final de la vida de les per-
sones. Si s’observa la taula 1, el 2011 una 
de cada quatre persones majors de 75 
anys resident a Barcelona conviu sense 
la seva parella amb fills i/o filles o altres 

familiars (25,0%), una proporció molt 
superior que en els grups d’edat prece-
dents (un 15,7% entre la població de 55 
a 64 anys i un 15,1% entre la població de 
65 a 74 anys). 

Gràfic 5. Tipus d’ingrés principal de la llar on viu la població segons l’edat.  
Població de 50 anys i més. Barcelona, 2011
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Font: Idescat i IERMB. Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població  
de Catalunya, 2011.

Gràfic 6. Relació amb l’activitat dels membres de la llar on viu la població segons 
l’edat. Barcelona, 2011
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A més, les dades demostren també —i 
això és el que més crida l’atenció— que 
amb l’arribada de la crisi aquesta forma 
de convivència ha experimentat un fort 
increment entre les persones de 75 anys 
i més, ja que s’ha tornat gairebé a valors 
de l’any 2000 (27,0%), després de regis-
trar-se una gran davallada l’any 2006 
(15,7%). Aquesta idea de l’augment de la 
coresidència de la població d’edat més 
avançada amb fills i/o filles o altres fa-
miliars es veu reforçada si s’analitza l’e-
volució de la mitjana de membres de la 
llar. Ampliant la mirada en el temps es 
pot observar com, en general, la grandà-
ria de les llars a la ciutat de Barcelona 
es va anar reduint progressivament en el 
darrer quart de segle xx, un fenomen lli-
gat habitualment al procés d’individua-
lització de la societat que, precisament, 
integra com un dels seus trets principals 
l’emancipació residencial de les perso-
nes grans de les estructures familiars 
(Flaquer, 2003). No obstant això, el gràfic 
7 mostra com entre la població major de 
75 anys i més es trenca aquesta tendèn-
cia en el context de crisi actual, ja que 
es registra una remuntada de la mitja-
na de membres de la llar (de 2,0 mem-
bres el 2006 es passa a 2,2 membres el 
2011). Aquest és l’únic grup d’edat dels 

que s’han analitzat en què es produeix 
aquesta situació, la qual segons les da-
des disponibles ja es va produir anterior-
ment entre els anys 1995 i 2000.

Darrere d’aquest canvi de tendència po-
dria haver-hi el fet que davant les dificul-
tats econòmiques pròpies del context de 
crisi les famílies no poguessin fer front 
a les despeses que suposen les residèn-
cies geriàtriques i estiguessin assumint 
elles en major grau la cura d’aquestes 
persones. Una altra hipòtesi està relacio- 
nada amb la contribució de les perso-
nes grans al sosteniment econòmic dels 
seus descendents, en la mesura que les 
famílies amb dificultats econòmiques 
i/o amb manca de feina estiguessin inte-
grant aquestes persones a la seva llar 
quan es troben soles (sense parella), per 
així ampliar el pressupost familiar amb 
la seva prestació, o simplement perquè 
ara no troben tants obstacles per conci-
liar la vida laboral amb la cura d’aques-
tes persones, ja que, a diferència del que 
succeïa l’any 2000, aquest increment ac-
tual de la coresidència de les persones 
d’edat més avançada amb fills i/o filles 
o altres familiars va acompanyat d’una 
reducció important de les llars uniperso-
nals (del 25,1% el 2000 es passa al 18,7% 

taula 1. tipus de llar segons l’edat. població de 55 anys i més. Barcelona, 2000-2011 

   2000   2006   2011

 de 55 a  de 65 a 75 anys de 55 a de 65 a 75 anys de 55 a de 65 a 75 anys 
 64 anys 74 anys i més 64 anys 74 anys i més 64 anys 74 anys i més

Convivència en parella  48,3% 16,5% 5,2% 38,7% 17,8% 6,4% 39,7% 10,7% 1,5% 
amb fills i/o filles  
i sense altres persones 

Convivència en parella  22,7% 45,0% 30,3% 34,0% 46,0% 38,3% 37,2% 56,5% 45,1% 
sense fills ni filles  
i sense altres persones 

Unipersonal 9,5% 18,8% 25,1% 9,7% 16,8% 28,8% 6,8% 12,4% 18,7%

Convivència (sense  15,7% 15,8% 27,0% 14,3% 14,3% 15,7% 15,7% 15,1% 25,0% 
parella) amb fills i/o  
filles i /o altres familiars  

Altres 3,9% 3,9% 12,4% 3,4% 5,1% 10,9% 0,6% 5,3% 9,7%

total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

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



el 2011). No obstant això, en aquesta re-
ducció de les llars unipersonals també hi 
té a veure l’increment de la convivència 
en parella sense fills ni filles de la pobla-
ció de 75 anys i més (del 30,3% el 2000 
al 45,1% el 2011), lligat a l’augment de 
l’esperança de vida en homes durant la 
darrera dècada.7 Per últim, caldria tenir 
en compte també en aquest sentit quins 
efectes hauria pogut desencadenar l’en-
trada en vigor de l’anomenada Llei de 
dependència8 i el reconeixement que van 
fer les instàncies públiques del paper de 
cuidador o cuidadora dels familiars.

gràfic 7. Mitjana de membres de la llar segons l’edat. població de 55 anys i més. Barcelona, 1985-2011
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Font: Idescat i IERMB. Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 1985-2011.
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7. Segons dades del Departament de Salut publi-
cades per l’Idescat, l’esperança de vida dels ho-
mes ha passat entre el 2000 i el 2011 dels 76,49 
anys als 79,53 anys. 

8. Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de 
l’autonomia personal i atenció a les persones en 
situació de dependència.
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 75 anys i més
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La mitjana d’ingressos equivalents9 anu-
als de la població de 65 anys i més a la 
ciutat de Barcelona oscil·la entre els 
16.700 € i els 16.900 €, i se situa així per 
sota de la mitjana del total de la població 
(17.748 €). Aquests nivells d’ingressos, 
sostinguts en bona part per transferèn-
cies socials com ja s’ha vist, suposen 
una reducció important de les quanties 
rebudes en relació amb les rendes del 
treball. Malgrat l’èxit que en termes so-
cials ha significat el desenvolupament i 
l’extensió del sistema de pensions de la 
Seguretat Social, així com de la protec-
ció no contributiva, la capacitat de les 
prestacions per apropar les rendes dels 
beneficiaris als de la mitjana de la pobla-
ció, bàsicament derivades de les rendes 
del mercat de treball, ha estat més limi-
tada (Ayala i Sastre, 2007; Arriba, 2008). 
Tot i que les dades que es presenten al 
gràfic 8 no són longitudinals i, per tant, 
no permeten dir de manera clara com va-
ria el nivell d’ingressos de les persones 
grans quan es produeix la substitució de 
les rendes del treball per les prestacions 
de jubilació, si es comparen els nivells 
d’ingressos equivalents de la població 
de 65 anys i més amb els de la població 
en edat activa la davallada és considera-
ble. De fet, només els menors de 16 anys 
presenten una mitjana d’ingressos equi-
valents més baixa que la població de 65 
anys i més, en part pel fet que a les llars 
on hi ha presència d’infants el nombre 
d’unitats de consum és més elevat i, per 
tant, els ingressos disponibles es distri-
bueixen entre més gent.

El gràfic 8 mostra també la caiguda 
d’ingressos que presenta el grup d’edat 
d’entre 55 i 64 anys (17.799 €) respecte 
a la població de 35 a 54 anys (18.954 €). 

Aquesta davallada s’explica sobretot 
com a efecte de les situacions d’antici-
pació del trànsit a la inactivitat que, com 
s’ha vist anteriorment, predominen en 
aquest segment d’edat. El fet que la po-
blació de 55 a 64 anys presenti una dis-
tribució dels ingressos polaritzada, com 
il·lustra el gràfic 9, reforça aquesta idea. 
El 29,0% de la població de 55 a 64 anys 
disposa d’uns ingressos equivalents 
anuals inferiors als 9.000 €, i és el grup 
que més volum de persones aglutina en 
aquest nivell de renda després dels me-
nors de 16 anys, mentre que el 22,7% se 
situa en el tram superior de la distribu-
ció de la renda, el de més de 25.000 €, un 
percentatge que se situa fins i tot lleuge-
rament per sobre del que registra la po-
blació de 35 a 54 anys (22,1%). Aquesta 
situació reflecteix la bretxa econòmica 
que s’obre en aquest segment de po-
blació quan es produeix la pèrdua del 
lloc de treball. En aquest sentit, seria 
interessant analitzar quins són els tipus 
d’ocupacions i les categories socioeco-
nòmiques més afectades per la desocu-
pació. Això permetria establir quina és la 
pauta d’increment de la desigualtat en 
relació amb l’estructura social, però en 
aquest cas la informació disponible no 
és estadísticament significativa per al 
municipi de Barcelona. 

Pel que fa a la població de 65 anys i més, 
el gràfic 9 mostra una distribució dels in-
gressos més cohesionada i compactada 
als trams mitjans, resultat de l’efecte que 
provoquen les transferències socials en 
aquest col·lectiu. Més de la meitat d’a-
questa població se situa amb uns ingres-
sos equivalents anuals d’entre 9.000 € i 
19.000 € (el 50,5% de la població de 65 a 
74 anys i el 54,3% de la població de 75 
anys i més). A més, també es pot obser-
var que el predomini de coresidència de 
la població de 75 anys i més amb fills i/o 
filles o altres familiars fa que aquesta 
població tendeixi a disposar d’una ren-
da lleugerament més elevada en relació 
amb la població de 65 a 74 anys.

Tant la polarització dels ingressos de la 
població de 55 a 64 anys com la compac-

1.2. nivells d’ingressos  
i distribució de la renda familiar 
disponible

9. Els ingressos equivalents o renda disponible 
per unitat de consum es calcula tenint en comp-
te economies d’escala a les llars. S’obté dividint la 
renda total de la llar entre el nombre d’unitats de 
consum. Les unitats de consum es calculen utilit-
zant l’escala de l’OCDE modificada, que concedeix 
un pes d’1 al primer adult, un pes de 0,5 a la resta 
d’adults i un pes de 0,3 als menors de 14 anys. Una 
vegada calculada la renda per unitat de consum 
de la llar, s’adjudica aquest valor a cadascun dels 
seus membres. 
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Gràfic 8. Mitjana d’ingressos equivalents anuals segons l’edat. Barcelona, 2011 
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Gràfic 9. Nivell d’ingressos equivalents anuals segons l’edat. Barcelona, 2011 
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Font: Idescat i IERMB. Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011.
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tació que presenta la distribució de la 
renda de la població de 65 anys i més es 
reafirma amb una anàlisi més acurada 
de la distribució de la renda disponible 
equivalent, realitzada a partir de les rà-
tios entre percentils segons l’edat (taula 
2). En relació amb la primera qüestió, la 
població de 55 a 64 anys és el grup d’edat 
que presenta les ràtios S75/S25 i S90/

S10 més elevades (2,71 i 5,23, respec-
tivament), la qual cosa vol dir que és el 
segment de població en què les distàn-
cies entre els que més cobren i els que 
menys cobren són més grans. Tan sols la 
població jove (de 16 a 34 anys) presenta 
una distribució dels ingressos equiva-
lents semblant a la d’aquesta població. 
A més, la puntuació que registra aquest 
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grup en la ràtio S10/S50 (0,38) és la més 
baixa, la qual cosa indica que la desi-
gualtat sobretot ve induïda per la part 
de sota de la distribució, és a dir, pels 
que menys cobren, ja que aquests se si-
tuen més lluny de la mediana de la dis-
tribució d’ingressos del seu grup d’edat 
en relació amb la resta de grups d’edat, 
cosa que no passa amb la població que 
més cobra. Pel que fa a la segona qües-
tió, tal com es pot observar a la taula 2, 
la població de 65 anys i més presenta les 
ràtios S75/S25 i S90/S10 més baixes, la 
qual cosa indica una major cohesió dels 
ingressos entre els que més cobren i els 
que menys.

Aquest efecte de cohesió que provoquen 
les prestacions de jubilació (i també les 
de supervivència), sumat a l’estabilitat 
que han mantingut aquestes fonts d’in-
gressos durant el període de crisi davant 
la caiguda contínua dels ingressos que 
ha sofert la població activa, sigui com a 
conseqüència de la pèrdua d’ocupació 
o per la reducció directa dels salaris o 
dels guanys per compte propi, són els 
principals factors que expliquen el fet 
que la gent gran hagi estat el col·lectiu 
que millor ha esmorteït les conseqüèn-
cies de la recessió econòmica. El gràfic 
10 mostra com ha evolucionat durant la 
darrera dècada la distribució de la po-
blació segons una estratificació de la 
renda en tres trams que es podrien con-
siderar com rendes altes (més del 150% 
de la mediana de la distribució general 
de la renda), mitjanes (entre el 50% i el 
150% de la mediana de la distribució 
general de la renda) i baixes (menys del 
50% de la mediana de la distribució ge-

neral de la renda). Els resultats palesen 
un increment sobtat de la proporció de 
població de 65 anys i més que entre el 
2006 i el 2011 se situa amb uns ingres-
sos superiors al 150% de la mediana de 
la distribució general de la renda, que 
ha passat del 9,1% al 20,0%, al mateix 
temps que es produeix una forta reduc-
ció del percentatge d’aquesta població 
que disposa d’uns ingressos inferiors al 
50% de la mediana (del 18,2% al 10,4%). 
El canvi de tendència resulta tan brusc 
que els percentatges de rendes altes 
i baixes pràcticament es capgiren en 
aquest període, i aquest grup és l’únic 
segment de població que registra amb 
l’arribada de la crisi aquest increment 
acusat de pes en les rendes altes en 
detriment de les baixes. Però com s’ha 
comentat abans, aquest fenomen no es 
produeix com a conseqüència d’un in-
crement sobtat dels ingressos de la po-
blació gran, sinó per la important baixa-
da generalitzada del nivell de renda que 
s’està produint en la resta de la població, 
la qual cosa evidencia i dóna una mesura 
de l’impacte social de la crisi. 

D’altra banda, i com ja s’ha comentat 
també abans, el gràfic 10 torna a posar 
de manifest que la població gran es ca-
racteritza per presentar una distribució 
dels ingressos molt compactada en els 
trams mitjans com a resultat de l’anive-
llament dels ingressos que es produeix 
quan se substitueixen les rendes del tre-
ball per les transferències socials. Pels 
volts del 70% d’aquesta població dispo-
sa d’una renda situada entre el 50% de 
la mediana i el 150% de la mediana de la 
distribució general de la renda disponi-

taula 2. ràtios entre percentils segons l’edat. població de 16 anys i més. Barcelona, 2011

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

S75/S25 2,43 2,20 2,71 1,85 2,07 2,34

S90/S10 5,20 4,84 5,23 4,16 4,37 4,76

S90/S50 2,01 2,08 2,01 2,21 2,51 2,10

S10/S50 0,39 0,43 0,38 0,53 0,58 0,44

Font: Idescat i IERMB. Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011.
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ble de la població de Barcelona. Aquest 
percentatge s’ha anat reduint els darrers 
anys, i ha presentat una reducció més im-
portant entre el 2000 i el 2006 (del 78,9% 
al 72,6%) que entre el 2006 i el 2011 (del 
72,6% al 69,6%). L’explicació d’aquesta 
tendència ve donada sobretot per l’es-
tabilitat de les quanties de les presta- 
cions de jubilació davant les fluctuacions 
de la situació econòmica general.10 Això 
fa que en contextos de fort creixement 
econòmic, com el que va protagonitzar 
l’economia espanyola durant el període 
precrisi (des de mitjans dels anys no-
ranta fins a l’any 2008 aproximadament), 
les rendes de la població gran baixin en 
termes relatius, i que en períodes de de-
pressió econòmica, aquestes rendes es 
posicionin millor en relació amb les al-

tres, com s’ha vist anteriorment. La for-
ta intensitat dels dos cicles econòmics 
que s’han produït en l’economia espa-
nyola durant la darrera dècada (Muñoz 
de Bustillo i Antón, 2011), tant el de bo-
nança econòmica com el de recessió, és 
la que genera que l’abandonament més 
important de l’estrat intermedi de renda 
en la població gran s’hagi produït com a 
conseqüència del primer impacte de la 
fase de creixement econòmic i que hagi 
estat més moderat amb l’inici del perío-
de de recessió, quan es van invertir les 
tendències.

10. Les prestacions contributives s’actualitzen 
mitjançant l’IPC. Les prestacions no contributives 
i assistencials s’actualitzen per l’Indicador Públic 
de Rendes Múltiples (IPREM).

Gràfic 10. Evolució de l’estratificació dels ingressos equivalents anuals segons l’edat. Barcelona, 2000-2011
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El comportament de la distribució de la 
renda en la població de 55 a 64 anys, en 
canvi, ha estat molt diferent del de la po-
blació major de 65 anys. En aquest cas, 
els resultats revelen un procés de pola-
rització de la renda creixent en aquest 
grup d’edat que no s’ha vist gaire alte-
rat en el context de recessió econòmica 
i que es va arrossegant des d’inicis de 
l’any 2000. Entre l’any 2000 i l’any 2011 
el percentatge de població d’aquesta 
edat situat al tram intermedi de la dis-
tribució de la renda ha passat del 73,0% 
al 54,3%, al mateix temps que s’ha anat 
incrementant la proporció d’individus si-
tuats als dos extrems de la distribució. 
Aquesta desigualtat creixent que s’està 
produint en aquest segment de població 
es deriva, com ja s’ha vist anteriorment, 
de l’increment de les prejubilacions i de 
la pèrdua d’ocupació amb poques possi-
bilitats de reinserció en el mercat de tre-
ball. Tot plegat apunta una vegada més 
a la preocupant gestació d’un grup so- 
cial que, en els propers anys, pot acabar 
traslladant la seva situació de vulnera-
bilitat quan sobrepassi els 65 anys. 

El 18,1% de les persones grans de la ciu-
tat es troba en risc de pobresa, calcula-
da aquesta a partir dels estàndards ac-
ceptats oficialment en l’àmbit europeu 
—amb rendes situades per sota del 60% 
de la mediana de la distribució total de 
la renda personal disponible equivalent 
de la població catalana— (taula 3). Si es 
considera com a comunitat de referèn-
cia la mateixa població barcelonina, a 
la vegada la més propera en termes so- 
cials i de pertinença a una col·lectivitat, 
el percentatge ascendeix fins al 20,0%. 
A la resta de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB), amb independència 
del llindar territorial emprat, la propor-
ció de població de 65 i més anys pobra 
és superior a la de la capital (21,4%). A la 
resta de Catalunya, en canvi, la taxa de 
risc de pobresa del col·lectiu és inferior 
si es pren el llindar del mateix territori 
(18,1%) i superior si es considera el llin-
dar català (19,2%). Tanmateix, en termes 
relatius el risc de pobresa de la població 
gran és, l’any 2011, inferior al de la po-
blació total (18,3% si es pren com a refe-
rència el llindar català i 24,1% si es pren 
el llindar de la ciutat de Barcelona). En 
termes absoluts, la població de 65 anys 
i més en situació de risc de pobresa a la 
capital catalana afecta un col·lectiu que 
comprèn entre 60.000 i 67.000 persones. 

El menor risc de pobresa monetària de 
les persones grans respecte a la resta 
de grups poblacionals és un dels canvis 
més significatius que s’evidencia en els 
resultats en el context actual de reces-
sió econòmica (gràfic 11). Així, si abans 
de la crisi el risc de pobresa de les per-
sones grans era superior a la mitjana i 
a la resta de grups d’edat, l’any 2011 és 
inferior. Aquesta situació no es donava 
des de principis de la dècada dels anys 
noranta (Ayala i Sastre, 2007; Laparra i 
Pérez, 2012). No obstant això, la reduc-
ció de les taxes de risc de pobresa de 
les persones grans no es pot atribuir en 
aquesta ocasió a millores en el sistema 
de pensions com va ser aleshores —
aprovació de normatives en favor d’un 
nombre major de beneficiaris, polítiques 
de revalorització de les pensions; entra-

1.3. El risc de pobresa econòmica 
en la gent gran



da en vigor de les prestacions no contri-
butives, etc.—, sinó que és el resultat de 
l’efecte que ha tingut en la distribució de 
la renda la forta disminució d’ingressos 
que s’ha produït entre la població activa 
com a conseqüència de la crisi. És fre-
qüent que els grups socials més depen-
dents de les prestacions públiques, com 
per exemple els jubilats, mantinguin po-
sicions relatives més segures en temps 
de crisi (Muriel i Sibieta, 2009) i empitjo-
rin la seva posició relativa en contextos 
de creixement accelerat, en la mesura 
que, malgrat que les pensions s’actua-
litzen en funció de la inflació, les pres-
tacions socials no segueixen mai el ma-
teix ritme de creixement que les rendes 
del treball (Ayala i Sastre, 2007; Sarasa, 
2007). Per tant, la destrucció de l’ocu-
pació i la moderació salarial registrada 
d’ençà dels inicis de la crisi expliquen, 
en gran part, aquesta mudança dels per-
fils de la població pobra atenent a l’edat. 
D’altra banda, els canvis observats amb 
anterioritat en relació amb les formes 
de convivència de la població gran, es-
pecialment de les persones de 75 anys i 
més, també estarien relacionats amb el 
descens significatiu de la seva vulnera-
bilitat econòmica (17,7%).

Taula 3. Taxes de risc de pobresa (60% de la mediana) segons diferents llindars. Barcelona, resta de l’AMB i resta de 
Catalunya, 2011 

  Total de la població Població de 65 anys i més

   Resta  Resta de    Resta  Resta de   
  Barcelona de l’AMB  Catalunya Barcelona  de l’AMB Catalunya

Llindar de risc   9.078 € 8.560 € 8.405 € 9.078 € 8.560 € 8.405 € 
de pobresa (€)  
(valors il·lustratius)    

Llindar propi Població en risc 388,9 304,2 1.022,3 67,3 53,2 123,4
de cada àmbit de pobresa 
territorial (milers de persones) 

 Població en risc  24,1 18,9 23,7 20,0 21,4 18,1
 de pobresa (%)  

Llindar català Població en risc  295,3 304,2 1.049,7 60,8 53,2 130,5
 de pobresa 
 (milers de persones) 

 Població en risc  18,3 18,9 24,3 18,1 21,4 19,2
 de pobresa (%) 

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

De 16 a 34 anys    
 De 35 a 54 anys   
De 55 a 64 anys    
 De 65 a 74 anys   

75 anys i més    
Total   

Gràfic 11. Taxes de risc de pobresa* (60% de la mediana) segons 
els grups d’edat. Població de 16 anys i més. Barcelona, 2000-2011
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Un altre aspecte significatiu que cal es-
mentar és l’elevada vulnerabilitat eco-
nòmica del grup de persones de 55 a 64 
anys, que si bé durant la darrera dècada 
havia tingut taxes de risc de pobresa per 
sobre de la mitjana de la població, l’any 
2011 constitueix el grup amb més risc de 
pobresa de la ciutat (29%). Uns resultats 
que tornen a reafirmar els efectes no-
cius de l’anticipació del procés d’inacti-
vitat que s’ha explicat extensament als 
apartats anteriors. 

Al gràfic 12, s’observa com han evolu- 
cionat els perfils de pobresa monetària 
a la ciutat considerant diferents llindars 
d’intensitat del risc de pobresa. Amb el 
llindar del 60% de la mediana de la dis-
tribució de la renda (pobresa moderada), 
es posa de manifest el canvi de pauta 
esmentat a favor de la població de més 
edat en detriment dels menors de 65 

anys. Si es pren com a referència el 40% 
de la mediana de la distribució de la ren-
da (pobresa severa), s’observa com aug-
menta el risc de pobresa de la gent gran 
en el període de creixement econòmic 
i disminueix significativament entre el 
2006 i el 2011, de manera que es comp-
tabilitza com a pobre l’any 2011 el 4,2% 
d’aquest segment de població. Per als 
menors de 65 anys la tendència ha estat 
l’augment del risc de pobresa monetària 
d’ençà de l’any 2000, gairebé se n’han 
triplicat els valors (del 3,6% al 9,7%). Pel 
que fa a la pobresa extrema —30% de 
la mediana de la distribució de la ren-
da—, en aquest cas s’ha incrementat 
per a tota la població, però novament ha 
crescut amb una intensitat major entre 
la població menor de 65 anys (de l’1,0% 
al 6,3%). 

Un altre dels canvis rellevants consta-
tats és que el rostre de la pobresa de 
la gent gran de la ciutat de Barcelona 
ja no és tan clarament femení (gràfic 
13). Si els anys 2000 i 2006, una mica 
més de dues de cada cinc dones de 65 
anys i més de la capital es trobaven per 
sota del llindar de pobresa (43,0% l’any 
2000 i 44,6% l’any 2006), l’any 2011 s’hi 
troba una de cada cinc (20,9%). Per als 
homes de més edat de Barcelona també 
s’ha reduït el risc de pobresa en el con-
text de crisi econòmica, de l’ordre de 10 
punts percentuals (del 28,9% al 18,7%). 
El descens del risc de pobresa entre la 
població gran, però especialment en-
tre les dones, es tradueix l’any 2011 en 
un anivellament històric del risc de po-
bresa, des d’un punt de vista monetari, 
entre sexes. 

Així, si als inicis del segle xxi set de cada 
deu pobres de Barcelona de 65 anys i 
més eren dones, l’any 2011 el percentat-
ge ha disminuït fins al 63,2%, mentre es 
mantenia gairebé la mateixa estructura 
poblacional que representen homes i 
dones en aquest grup d’edat (gràfic 14). 
L’augment constant de les taxes d’ac-
tivitat i ocupació de les dones registrat 
d’ençà de les darreres dècades del segle 
passat i, com a conseqüència, l’extensió 

gràfic 12. taxes de risc de pobresa* (60% de la mediana, 40% de la mediana i 30% 
de la mediana) segons els grans grups d’edat. població de 16 anys i més. Barcelona, 
2000-2011 
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Catalunya, 2000-2011.
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Gràfic 13. Taxes de risc de pobresa* (60% de la mediana) segons el sexe. Població de 65 anys i més. 
Barcelona, 2000-2011 
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Font: Idescat i IERMB. Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2000-2011.
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Gràfic 14. Composició de la pobresa* (60% de la mediana) segons el sexe. Població de 65 anys 
i més. Barcelona, 2000-2011 
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i la major cobertura de prestacions d’o-
rigen contributiu i el descens de les llars 
unipersonals de dones més grans de 65 
anys,11 explicarien aquesta mudança en 
la composició de la pobresa.  

11. Vegeu la taula 1.
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La metodologia de la pobresa relativa 
emprada ens permet, al mateix temps, 
mesurar quin és l’impacte redistributiu 
de l’Estat del benestar, ja que aquest és 
un altre dels factors que interaccionen 
i expliquen la desigualtat i la pobresa. 
Tal i com s’observa al gràfic 15, nou de 
cada deu persones grans de Barcelona 
serien pobres si no es comptabilitzessin 
les prestacions per jubilació i/o supervi-
vència. Tal i com s’assenyala a la litera-
tura especialitzada, les pensions són la 
principal eina redistributiva als països 
industrialitzats (Ayala i Sastre, 2007). De 
fet, si es consideren aquestes transfe-
rències com a part de la renda, atès que 
en gran proporció es tracta de pensions 
contributives, la taxa de pobresa de les 
persones de 65 a 74 anys és del 30,6% i 
del 27,4% per a les més grans de 74 anys. 
Una vegada es comptabilitzen la resta 
de transferències socials (prestacions 
per atur, prestacions per invalidesa, 
prestacions d’atenció a la dependència, 

prestacions familiars, etc.), el risc de po-
bresa disminueix de l’ordre de 8 punts 
percentuals per al primer grup d’edat 
i de 10 punts per la població amb més 
edat de la ciutat. Si bé aquesta diferèn-
cia entre ambdós grups no és excessiva, 
podria venir donada per la convivència 
amb familiars beneficiaris d’altres pres-
tacions.12

Pel que fa a la població activa d’edat 
madura, també es constata, tot i que en 
menor proporció, el pes de les transfe-
rències per jubilació o supervivència (del 
55,3% al 39,4%), així com els màxims 
percentatges de reducció de la pobresa 
monetària si es considera la totalitat de 
l’acció protectora pública (10,4 punts 
percentuals). 

En la població més jove, en canvi, l’im-
pacte de les transferències socials en la 
reducció del risc de pobresa és de l’ordre 
de 8 punts. En aquest sentit, es palesa la 
incapacitat de l’acció pública per abor-
dar el problema de la pobresa infantil, 
a diferència d’altres països de la Unió 
Europea en què les prestacions destina-
des a les famílies i els fills i filles consti- 
tueixen una de les variables determi-
nants a l’hora de reduir els nivells de po-
bresa infantil (les reduccions no estan 
en cap cas per sota dels 10 punts per-
centuals) (Flaquer et al., 2006).

12. Com s’ha vist a l’apartat 1.1, entre la població 
gran s’incrementa la coresidència amb altres fami-
liars a mesura que augmenta l’edat.

1.4.  La capacitat redistributiva de 
l’estat del benestar

gràfic 15. taxes de risc de pobresa* (60% de la mediana) abans i després  
de les transferències socials segons els grups d’edat. Barcelona, 2011  

L  Abans de totes les transferències socials

L Després de jubilacions i supervivència, abans d’altres transferències

L  Després de totes les transferències socials

* Les taxes de risc de pobresa s’han calculat amb el llindar de Barcelona per tal  
de mantenir coherència amb els resultats presentats anteriorment.  

Font: Idescat i IERMB. Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de 
Catalunya, 2011.
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Tot i que els indicadors basats en la po-
bresa monetària i en la desigualtat de 
renda són essencials per a l’estudi de 
les condicions de vida de la població, no 
acaben de reflectir la totalitat d’aspec-
tes lligats a aquesta qüestió. En aquest 
sentit, existeix un interès creixent per 
utilitzar informació no monetària per mi-
llorar la mesura i l’anàlisi de la pobresa. 
Una qüestió clau que en justifica l’ús és 
l’evidència que la renda i, en concret, 
els ingressos baixos no aconsegueixen 
identificar la població que no pot partici-
par a la societat a què pertanyen a causa 
de la manca de recursos (Mack i Lans-
ley, 1985; Nolan i Whelan, 2010; Whe-
lan i Maitre, 2012). La privació material, 
entesa com a mesura complementària 
a l’anàlisi tradicional de la pobresa ba-
sada en la renda, al·ludeix a aquesta im-
possibilitat de posseir béns, serveis i/o 
participar en activitats que socialment 
són percebudes com a «necessitats». 
No fa referència a l’elecció ni a les pre-
ferències d’estil de vida, sinó a la manca 
forçada i involuntària d’aquests béns. 
Des de l’any 2009, la Unió Europea ha 
afegit de manera oficial dos indicadors 
de privació material—la taxa de privació 
material i la intensitat de la privació— al 
conjunt dels existents per a la inclusió 
social, per tal d’afegir informació focalit-
zada en alguns aspectes clau de les con-
dicions materials de vida. 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 setma-
na a l’any; incapacitat per pagar sense 
endarreriments rebuts relacionats amb 
l’adquisició i/o el manteniment de l’ha-
bitatge 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, final-
ment, incapacitat per tenir automòbil.

Tal com s’observa al gràfic 16, aproxima-
dament una tercera part de la població 

gran de Barcelona no pot encarar una 
despesa extra valorada en 750 € (36,9%), 
ni es pot permetre una setmana de va-
cances l’any (33,9%), percentatges de 
privacions que encara són més elevats  
a la resta de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (42,1% i 35,7%, respectiva-
ment) i a la resta de Catalunya (37,5% i 
42,9%, respectivament). Tanmateix, gai-
rebé quatre de cada deu barcelonins de 
65 anys i més no es poden permetre tenir 
vehicle. Paral·lelament, la proporció de 
població que no pot mantenir l’habitat-
ge a una temperatura adient constitueix 
una altra de les privacions més significa-
tives per a la població gran de Barcelona, 
en concret per al 12,2%. La impossibili-
tat de gaudir d’una temperatura adient 
dins l’habitatge és una mesura indirecta 
de la pobresa energètica13 i es relacio-
na negativament amb l’estat de salut 
de la població especialment vulnerable 
(infants, gent gran i malalts crònics). En 
els darrers anys aquest tipus de privació 
material està adquirint cada vegada més 
rellevància i en el context de Catalunya 
ha passat d’afectar l’any 2006 el 5,6% de 
la població al 12,7% l’any 2011 —mal-
grat que el seu caràcter eminentment 
domèstic contribueix a la invisibilitat 
social de la problemàtica—, fins i tot en 
països relativament càlids com Catalu-
nya. L’augment d’aquesta privació s’ha 
relacionat amb el descens de les rendes 
familiars, amb l’escalada de preus de l’e-
nergia i amb la qualitat dels habitatges, 
sobretot, pel que fa a l’eficiència ener-
gètica d’aquests (Tirado et al., 2012). El 
percentatge més alt a Barcelona que a la 
resta de Catalunya podria estar relacio-
nat precisament amb la qualitat del parc 
immobiliari. La incapacitat d’assumir el 
compromís o deute adquirit en relació 
amb la compra o el lloguer de l’habitatge, 
així com els serveis relacionats (aigua, 
llum, gas, etc.) adquireix gran rellevàn-

1.5. una altra cara de la pobresa:  
la impossibilitat de consumir béns 
bàsics

13. La pobresa energètica es pot definir com la 
situació que pateixen les llars que no poden pa-
gar 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).  
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cia en l’estructura de la privació material 
en el context actual (Sarasa et al., 2013) 
també per a la població més gran de la 
ciutat (7,6%). El 3,4% de la població més 
gran de Barcelona manifesta problemes 
relacionats amb la ingesta de proteïnes 
setmanal considerada necessària (les 
mateixes proporcions es mantenen a la 
resta del territori). Finalment, la renta-
dora, el televisor i el telèfon constituei-
xen béns accessibles a pràcticament la 
totalitat de la població.14

Les pautes de privació material des-
crites per als més grans de la ciutat no 
presenten diferències significatives res-
pecte a la resta de població de la ciu-
tat (gràfic 17) excepte en la incapacitat 
d’assumir les despeses relacionades 

14. Atès el baix percentatge de població que no es 
pot permetre aquests béns materials, que en cap 
cas no arriba a l’1%, s’ha prescindit de la seva re-
presentació gràfica.

gràfic 16. privació material segons els ítems. població de 65 anys i més. Barcelona,  
resta de l’aMB i resta de catalunya, 2011   
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Font: Idescat i IERMB. Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011.

amb l’habitatge, que és gairebé del doble 
per als menors de 65 anys (12,8%), i en 
la impossibilitat de permetre’s vehicle 
(30,9% per als menors de 65 anys). Els 
nivells de deute associats a l’habitatge 
són proporcionalment més baixos per a 
la població de 65 anys i més en la mesu-
ra que per a la gran majoria es tracta de 
propietats totalment pagades. 

La impossibilitat de consumir béns i/o 
serveis que socialment es perceben com 
a necessitats guanya encara més relle-
vància quan no es tracta d’un fet aïllat 
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sinó que la pauta de privació s’estén a 
més d’un ítem, això és, la importància ra-
dica en el seu efecte acumulatiu. Això és 
precisament el que tracten de recollir els 
indicadors oficials utilitzats per la Co-
missió Europea. La taxa de privació ma-
terial es comptabilitza com l’acumulació 
d’almenys tres dels nou ítems esmentats 
anteriorment i la taxa de privació ma-
terial severa com la privació en almenys 
quatre dels nou ítems. A Barcelona, la 
taxa de privació material per a tota la po-
blació l’any 2011 ascendeix fins al 23,4% 
(377.000 persones) i la taxa de privació 
material severa al 10,6% (171.000 per-
sones). Pel que fa a la intensitat de la 
privació, mesurada com la mitjana del 
nombre d’ítems de la població amb pri-
vacions, es quantifica en 3,63. En el cas 

de la població gran, més de dos de cada 
deu d’aquests individus acumulen priva-
ció material en tres o més ítems (21,9%), 
percentatge lleugerament superior que a 
la resta de l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona (20, 1%) i a la resta de Catalunya 
(19,6%) (gràfic 18). En la seva versió més 
severa, la privació afecta el 7,8% del ma-
teix grup poblacional, mentre que a la 
resta dels territoris analitzats el percen-
tatge descendeix fins al 4%. La intensitat 
de la privació, mesurada com la mitjana 
d’ítems de què es troba privada material- 
ment la població que pateix aquesta si-
tuació, també és lleugerament superior a 
la capital catalana (3,43) que a la resta 
de territoris (3,23 a la resta de l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona i 3,27 a la resta 
de Catalunya). 

gràfic 17. privació material segons els ítems per grans grups d’edat. total de la població. 
Barcelona, 2011   
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Si comparem aquestes taxes entre els 
diferents grups etaris de la ciutat (gràfic 
19), es posa de manifest que les perso-
nes més grans tenen una taxa de priva-
ció material moderada inferior a la de les 
persones més joves (21,3% entre la po-
blació de 65 a 74 anys i 22,4% entre els 
més grans de 74 anys, per un 29,7% en-
tre els menors de 16 anys i un 27,0% en-
tre la població de 16 a 34 anys). En canvi, 
se situen al mateix nivell que la població 
de 35 a 54 anys i superen el grup de 55 a 
64 anys, que són els que en registren la 
taxa més baixa (14,8%). La privació seve-
ra entre la població gran segueix un pa-
tró molt similar a la moderada en relació 
amb la resta de grups d’edat. Per últim, 
els resultats indiquen que les persones 
grans que pateixen privació material ho 
fan amb una intensitat major (3,74) que 
la resta de població (pels volts de 3,40), 
llevat del grup de població activa en edat 
madura, que se situa en un nivell d’in-
tensitat de privació similar (3,76), la qual 
cosa vol dir que malgrat que els mem-
bres d’aquest col·lectiu pateixen priva-
cions en menors proporcions, els qui les 
pateixen ho fan amb més intensitat.

Així, en general, la població gran de Bar-
celona presenta taxes de risc de pobresa 
inferiors a les de la resta de la població 
i taxes de privació material també me-
nors. Per tant, es podria dir que no es 
tracta només d’un efecte de la mesura 
de la renda des d’un punt de vista rela-
tiu, sinó que també se sustenta sobre la 
base d’una aproximació directa. Ara bé, 
pot significar això que les condicions de 
vida d’aquest col·lectiu han millorat en 
el context de crisi? L’anàlisi evolutiva de 
la privació material en podria donar més 
elements d’anàlisi però malauradament 
no hi ha dades disponibles per mesurar 
aquesta qüestió a la ciutat de Barcelona. 
No obstant això, amb les dades de què 
es disposa per a Catalunya, la tendència 
sembla que ha estat una altra: la inca-
pacitat per accedir a béns i/o serveis ha 
augmentat per a tota la població; de fet, 
tant la taxa de privació material com la 
taxa de privació severa s’han triplicat en 
el context de crisi (21,6% i 8,2%, respec-
tivament). A més, en el grup de persones 
més grans aquest augment ha estat dels 
més significatius respecte a la resta de 
població. Resumint, la millora experi-

Gràfic 18. Taxes de privació material, privació material severa i intensitat de la privació. Població de 65 
anys i més. Barcelona, resta de l’AMB i resta de Catalunya, 2011

L Taxa de privació material moderada (almenys 3 conceptes)

L Taxa de privació material severa (almenys 4 conceptes)

L Intensitat de la privació material

Font: Idescat i IERMB. Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011.
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mentada per la població de més edat en 
la distribució de la renda i, com a con-
seqüència, en el descens de les taxes de 
risc de pobresa d’ençà dels inicis de la 
crisi no es tradueix en una millora de les 
condicions de vida, almenys pel que fa al 
consum de béns bàsics. Reformes en el 
sistema de pensions orientades a reduir 
el seu poder adquisitiu (com la reforma 
que actualment està en debat) podrien 
tenir efectes encara més devastadors 
sobre les necessitats bàsiques d’aquest 
grup poblacional. 

Gràfic 19. Taxes de privació material, privació material severa i intensitat de la privació segons els 
grups d’edat. Barcelona, 2011

L Taxa de privació material severa (almenys 4 conceptes)
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Font: Idescat i IERMB. Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011.
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En el marc de l’estratègia de creixe-
ment de la Unió Europea (Europa 2020), 
un dels objectius és la lluita contra la 
pobresa i l’exclusió social. Per fer el se-
guiment d’aquest objectiu, s’ha harmo-
nitzat a escala europea l’índex sintètic 
de pobresa o exclusió social (AROPE). 
Aquest pretén donar un contingut més 
multidimensional al concepte clàssic 
de pobresa basat en la insuficiència 
d’ingressos, en la mesura que combina 
l’aproximació indirecta a les condicions 
de vida (nivell de renda) amb l’apro-
ximació directa (privacions materials 
i manca de treball). Es considera que 
una persona està en risc de pobresa o 
exclusió quan viu en una llar que es tro-
ba o bé en situació de risc de pobresa, 
o bé en situació de privació material se-
vera, o bé en una llar amb intensitat de 
treball molt baixa. 

A la ciutat de Barcelona, el 31,5% de la 
població es troba en risc de pobresa o 
exclusió social (gràfic 20). El risc d’ex-
clusió per a la població de 65 anys i més 
és menor (23,4%) que per a la resta de 
població, en consonància amb els resul-
tats mostrats a les pàgines precedents 
—taxes de pobresa monetària i de priva-
ció material severa inferiors, i intensitat 
de treball a la llar sense gaires efectes 
sobre l’indicador, en tant que la majoria 
d’aquesta població viu en llars amb tots 
els membres inactius—. Els menors de 
16 anys, però, constitueixen el grup més 
vulnerable (36,1%), seguits de la pobla-
ció en edat laboral (33,1%). A la resta de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, el 
percentatge de pobresa o exclusió per 
a la població més gran és bastant si-
milar (24,9%), mentre que a la resta de 
Catalunya és una mica inferior (20,4%). 

1.6.  La insuficiència d’ingressos, 
de béns bàsics i de treball 
remunerat: pobresa o exclusió 
social

Gràfic 20. Taxes de risc de pobresa o exclusió social (AROPE) per grans grups d’edat. Barcelona, resta de l’AMB i resta  
de Catalunya, 2011 
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Nota: La taxa de risc de pobresa s’ha calculat amb el llindar de Barcelona per tal de mantener la coherencia amb els resultats presentats 
anteriorment.
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La segona orientació prioritària del Pla 
d’Acció Internacional de Madrid sobre 
l’Envelliment de l’any 2002 es dirigeix 
al foment de la salut i el benestar en la 
vellesa. Entre els aspectes principals de 
la proposta de les Nacions Unides en el 
marc d’aquest eix hi ha la salut i la pro-
moció del benestar al llarg de la vida, 
l’accés universal i igualitari als serveis 
de salut o les qüestions relacionades 
amb la vellesa i les discapacitats. 

La salut i el benestar són aspectes clau 
en el paradigma de l’envelliment actiu. 
Reforçar la prevenció i la promoció de la 
salut i el benestar durant tot el cicle vital 
afavoreix el manteniment de la capaci-
tat funcional i és un factor de prevenció 
de possibles situacions de manca d’au-
tonomia i de dependència durant la ve-
llesa. Però si bé  salut i benestar  són dos 
conceptes estretament lligats, el benes-
tar és un fenomen molt més ampli que 
no es pot reduir al fet de gaudir d’una 
bona salut. Diversos estudis (Grewal et 
al., 2006; Higgs et al., 2003; Observatorio 
de las Personas Mayores, 2007) apun-
ten que els hàbits de vida saludables, el 
grau d’autonomia, l’entorn físic i social 
o la seguretat econòmica són variables 
que també incideixen en el major o me-
nor benestar de les persones grans. 

En aquest capítol s’analitza la percep-
ció sobre l’estat general de salut de la 
gent gran de Barcelona, la seva situació 
quant al grau d’autonomia i dependèn-
cia i la pràctica d’hàbits saludables com 
l’esport. El capítol es clou amb un estudi 
de la percepció del benestar mitjançant 
un indicador de satisfacció amb la vida 
actual i l’anàlisi de les variables que po-
den modular aquesta satisfacció. Així, 
l’objectiu del capítol és oferir una visió 
de la situació actual de la gent gran de 
Barcelona en relació amb els diversos 
aspectes associats a l’envelliment actiu 
i que faciliten arribar a la vellesa amb 
una millor qualitat de vida, detectar di-
ferències en funció de la diversitat de 
perfils de gent gran i avaluar si l’estat de 
salut de les persones grans de Barcelo-
na ha variat en el període 2006-2011, en 

què s’han portat a terme campanyes i 
programes per a la promoció de l’envelli-
ment actiu i en què ha començat la crisi 
econòmica, financera i social.

2.  
saLut i Benestar en La gent gran
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Segons l’Organització Mundial de la Sa-
lut (OMS), una de les premisses del pa-
radigma de l’envelliment actiu és que 
aquest no es defineix com un estat sinó 
com un procés que es relaciona amb el 
cicle vital. Així, en el marc de la salut, 
l’envelliment actiu s’entén com el procés 
d’optimització de les oportunitats de sa-
lut amb la finalitat de millorar la qualitat 
de vida de les persones a mesura que 
envelleixen. En aquest sentit, les estra-
tègies per a promoure un envelliment 
saludable han de considerar l’estat de 
salut de les persones a mesura que es 
van fent grans. 

L’evolució de la valoració de l’estat de 
salut segons els grups d’edat a Barce-
lona, mostra, tanmateix, que a mesura 
que la població envelleix, la percepció 
sobre la pròpia salut empitjora. Tal i com 
s’observa al gràfic 21, l’any 2011 gairebé 
el total de població de 16 a 34 anys de-
clara tenir una salut bona o molt bona: 
gairebé el 50% diu que tenen una salut 
molt bona, i el 45,1% valora la seva salut 
com a bona. Dels 35 als 64 anys la ma-
joria de la població també percep tenir 
una salut bona o molt bona. Ara bé, els 
65 anys mostren un punt d’inflexió en 

què la tendència s’inverteix: dels 65 als 
74 anys, tot i que el 45% de la població 
diu tenir una salut bona, els que senten 
que tenen una salut regular arriben al 
40%. I les persones de més edat (a partir 
de 75 anys) opinen majoritàriament que 
tenen una salut regular (52,5%), dolenta 
o molt dolenta (18,5%). 

Aquesta tendència a percebre una salut 
pitjor a mesura que es va envellint és to-
talment lògica i no ha variat gaire respec-
te a l’any 2006. Ara bé, a la ciutat de Bar-
celona s’observen canvis que val la pena 
destacar. D’una banda, entre el 2006 i el 
2011 la població de menys de 50 anys ha 
millorat la seva percepció sobre l’estat 
de salut. La proporció dels que opinen 
que la seva salut és regular, dolenta o 
molt dolenta ha disminuït entre els més 
joves i entre les persones de 35 a 49 anys. 
D’altra banda, la valoració de la població 
més envellida (de més de 74 anys) ha em-
pitjorat. Les persones de més de 74 anys 
que valoren la seva salut com a regular, 
dolenta o molt dolenta han incrementat 
gairebé deu punts percentuals des del 
2006. En canvi, la percepció de l’estat de 
salut de la població de 50 a 74 anys no 
ha canviat de manera significativa des 

2.1.  percepció sobre l’estat general 
de salut
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gràfic 21. valoració de l’estat general de salut segons el grup d’edat. població de 16 anys  
i més. Barcelona, 2011

De 16 a 34 anys De 35 a 49 anys De 50 a 64 anys De 65 a 74 anys 75 i més

L Molt bo L Bo L Regular L Dolent o molt dolent

Font: Idescat i IERMB. Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011.
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del 2006. Aquestes dades poden oferir 
una doble lectura. En termes positius, si 
aquesta tendència es manté en els pro-
pers anys, es podria albirar una millora 
de la valoració de la salut de les properes 
generacions perquè la població que ara 
té fins a 50 anys i que ha millorat la per-
cepció sobre el seu estat de salut corres-
pon a les properes generacions de gent 
gran. Tanmateix, les dades també indi-
quen que cal seguir treballant perquè la 
població més envellida de la ciutat senti 
que el seu estat de salut és favorable.

En termes territorials, s’observen algu-
nes diferències (gràfic 22). La qüestió 
més rellevant és que a la resta de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona la percep-
ció de millora de la salut respecte a l’any 
2006 és més accentuada que a la ciu-
tat de Barcelona. En aquest territori la  
proporció de població gran que valora  
el seu estat de salut com a dolent ha  
disminuït del 20,5% l’any 2006 al 12,4% 
el 2011, mentre que s’ha incrementat el 
percentatge dels que declaren un estat 
de salut bo o molt bo.

L Molt bo 

L Bo 

L Regular 

L Dolent o molt dolent

Font: Idescat i IERMB. Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2006 i 2011.
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gràfic 22. valoració de l’estat general de salut. població de 65 anys i més. Barcelona,  
resta de l’aMB i resta de catalunya, 2006 i 2011
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taula 4. valoració de l’estat general de salut segons el grup d’edat. població de 16 anys i més. Barcelona, 2006 i 2011

 2006 2011

 de 16 a de 35 a de 50 a de 65 a 75 anys de 16 a  de 35 a de 50 a de 65 a 75 anys 
 34 anys  49 anys  64 anys 74 anys  i més 34 anys 49 anys 64 anys 74 anys i més

Molt bo 30,2% 18,6% 10,8% 9,0% 6,0% 49,4% 27,0% 14,8% 6,5% 4,8%

Bo 60,3% 62,8% 58,7% 41,8% 32,6% 45,1% 62,2% 54,9% 45,0% 24,2%

Regular 8,5% 16,0% 20,8% 37,3% 35,8% 5,5% 9,8% 25,2% 39,2% 52,5%

Dolent o 0,9% 2,7% 9,7% 11,9% 25,6% 0,0% 1,0% 5,1% 9,3% 18,5% 
molt dolent 

total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Font: Idescat i IERMB. Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2006 i 2011.
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Tal i com s’indica al Pla Municipal per a 
les Persones Grans 2013-2016, l’hete-
rogeneïtat és una característica defini-
tòria del grup poblacional compost per 
les persones grans. A fi i efecte de tenir 
en consideració aquesta heterogeneïtat 
en l’àmbit del benestar i la salut, el Pla 
té com un dels seus objectius avançar 
en la qualitat dels serveis promovent-
ne l’adequació i l’especificitat per tal 
d’atendre les persones grans en la seva 
diversitat. Entre altres aspectes, això 
requereix estudiar la diferent percepció 
sobre l’estat de salut de la gent gran en 
funció de les seves característiques. 

La primera qüestió rellevant és la dife-
rència que s’estableix segons el sexe. 
L’any 2011, els homes grans declaren un 
estat de salut més bo que les dones. En 
concret, més del 45% dels homes grans 
diuen que tenen una salut bona (43,6%) 
o molt bona (3,0%), mentre que aquest 
percentatge baixa fins al 38,1% entre 
les dones grans (molt bona 7,9% i bona 
30,2%). Ara bé, destaca que en el perío-

de 2006-2011, si bé la percepció que més 
s’incrementa és la de tenir una salut re-
gular, s’aprecia també certa millora de 
la valoració de la salut entre les dones. 
Així es posa de manifest al gràfic 23, on 
es pot veure com la proporció de dones 
grans que declara un estat de salut do-
lent o molt dolent ha disminuït gairebé 
deu punts percentuals en el període 
2006-2011 (de 24,8% a 15,7%), mentre 
que el percentatge es manté entre els 
homes. 

Una altra qüestió rellevant és la relació 
que s’estableix entre la valoració de la 
salut i el nivell de renda de la gent gran. 
Les persones grans que disposen de ren-
des més baixes són les que declaren te-
nir una salut dolenta o molt dolenta en 
major proporció. Així, el 22,2% de la gent 
gran amb una renda per sota del 50% de 
la mediana diu que té una salut dolenta o 
molt dolenta, proporció que baixa fins al 
15% dels que tenen una renda entorn a 
la mediana i al 3,3% de la gent gran amb 
una renda més elevada. 
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gràfic 23. valoració de l’estat general de salut segons el sexe. 
població de 65 anys i més. Barcelona, 2006 i 2011
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gràfic 24. valoració de l’estat general de salut segons la renda  
personal equivalent disponible anual. població de 65 anys i més.  
Barcelona, 2011
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Font: Idescat i IERMB. Enquesta de condicions de vida i hàbits de la 
població de Catalunya, 2011.

Font: Idescat i IERMB. Enquesta de condicions de vida i hàbits de la 
població de Catalunya, 2006 i 2011.
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El paradigma de l’envelliment actiu no 
només se cenyeix a les persones grans 
que tenen plenes capacitats funcionals, 
sinó que s’adreça a la gent gran en totes 
les seves circumstàncies i condicions 
i, per tant, també a aquelles persones 
que han perdut la seva autonomia en di-
versos graus. La pèrdua d’autonomia, a 
banda de dificultar l’envelliment actiu, 
suposa unes necessitats d’atenció i cura 
que s’han de cobrir des de les xarxes de 
suport social i familiar i també des dels 
serveis públics. En aquest apartat s’ana-
litza quina és la proporció de gent gran 
de Barcelona que té dificultats per a 
desenvolupar les tasques de la vida quo-
tidiana, quin és el percentatge de pobla-
ció gran amb dependència reconeguda 
per llei i quins recursos socials utilitzen 
aquestes persones per a abordar les di-
ficultats en la seva vida diària.

A continuació s’estudien les dificultats 
de la gent gran de Barcelona que limiten 
les seves capacitats per a desenvolupar 
les activitats bàsiques en el seu entorn 
habitual: els problemes en la mobilitat 
essencial (sortir al carrer, pujar i baixar 
escales, moure’s dins de casa) i les di-
ficultats més severes com el manteni-
ment de la cura personal (vestir-se, ren-
tar-se) i menjar. Més endavant s’examina 
quina proporció de població de 65 anys i 
més de la ciutat té un grau de dependèn-
cia reconeguda segons la Llei de depen-
dència.15 La gent gran de la ciutat de Bar-
celona declara que té dificultats en les 
tasques quotidianes relacionades so-
bretot amb problemes de mobilitat. Així, 
el 2011 la dificultat que un percentatge 
més elevat de gent gran afirma que té és 
la de pujar i baixar escales: un 43,5% de 
les persones de 65 anys i més de la ciu-
tat diuen que tenen aquesta dificultat. 
A continuació, un 34,4% de la població 
gran té problemes per sortir al carrer i 
un 22,3% per moure’s dins de casa. Tam-
bé cal destacar que gairebé un 20% de 

la població gran té dificultats per vestir-
se i rentar-se, i són menys les persones 
grans que tenen limitacions per menjar 
soles (9,9%). 

A la resta de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona i de Catalunya les dificultats 
de mobilitat són també les més fre-
qüents entre la gent gran, si bé els que 
viuen a Barcelona declaren aquest tipus 
de limitacions amb més proporció. De 
fet, en el període 2006-2011 a Barcelona 
es detecta un empitjorament en les con-
dicions d’autonomia de la gent gran, es-
pecialment pel que fa a la mobilitat. En 
canvi, a la resta de territoris la proporció 
de gent gran amb dificultats per a rea-
litzar les tasques quotidianes es manté 
estable o fins i tot disminueix.

L’existència de dificultats per a realitzar 
les tasques diàries varia en funció del 
sexe i de l’edat de la gent gran de Barce-
lona. Pel que fa a l’edat, la població més 
envellida presenta dificultats en tots els 
àmbits en major proporció que la gent 
gran de 65 a 74 anys. Per exemple, fins 
a un 53,7% de la gent gran de més de 74 

2.2.   L’autonomia personal
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gràfic 25. dificultat per a realitzar algunes tasques quotidianes. població 
de 65 anys i més. Barcelona, 2006 i 2011
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Font: Idescat i IERMB. Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de 
Catalunya, 2006 i 2011.
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de l’autonomia personal i atenció a les persones 
amb dependència.



anys té dificultats per sortir al carrer i un 
62,0% per baixar o pujar escales, men-
tre que aquesta proporció baixa fins al 
14,5% i el 24,4% entre els que tenen en-
tre 65 i 74 anys. 

Pel que fa al sexe, l’any 2011 les dones 
grans presenten dificultats en major 
proporció que els homes, especialment 
pel que fa a sortir al carrer, el percen-
tatge de dones que tenen dificultats 

en aquest àmbit se situa vint punts per 
sobre de la proporció d’homes amb la 
mateixa limitació (43,0% i 21,0% respec-
tivament). Les dones també presenten 
dificultats per baixar o pujar escales, 
vestir-se o rentar-se i menjar soles en 
major proporció que els homes.

Malgrat totes aquestes limitacions ex-
plicades fins ara, l’any 2011 la gran ma-
joria de la població gran de Barcelona no 
té una dependència reconeguda (88,9%). 
Ara bé, destaca que fins a un 11,2% pre-
senta algun grau de dependència, sobre-
tot graus moderats (4,5%), però també 
dependència severa (3,9%) i gran depen-
dència (2,8%). El percentatge de pobla-
ció gran dependent de la ciutat és lleu-
gerament més elevat que el de població 
de la resta de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona i de la resta de Catalunya, per 
una proporció més elevada de persones 
grans de Barcelona amb dependència 
moderada reconeguda. 

El sexe i l’edat de la gent gran establei-
xen diferències rellevants en el fet de 
trobar-se en situació de dependència. 
La proporció de dones grans amb depen-
dència reconeguda és força més elevada 
que la d’homes (14,1% i 6,5% respecti-
vament), així com la proporció de pobla-
ció més envellida (18,0% de dependents 
entre la gent gran de 65 a 74 anys i 4,4% 
entre els d’edat compreses entre els 65 
i els 74 anys).

Taula 5. Dificultat per a realitzar algunes tasques quotidianes. Població de 65 anys i més. Barcelona, resta de l’AMB i resta de 
Catalunya, 2006 i 2011

 2006 2011

   Resta  Resta de    Resta  Resta de   
  Barcelona de l’AMB  Catalunya Barcelona  de l’AMB Catalunya

Sortir al carrer  23,2% 32,3% 28,8% 34,4% 28,5% 27,4%

Baixar o pujar escales 36,3% 42,8% 41,1% 43,5% 40,8% 38,4%

Moure’s dins de casa  11,9% 20,6% 16,9% 22,3% 16,7% 18,3%

Vestir-se i rentar-se  11,8% 17,8% 16,3% 19,1% 18,2% 18,5%

Menjar sol/a  4,4% 5,2% 7,1% 9,9% 7,8% 7,4%

Font: Idescat i IERMB. Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2006 i 2011.
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Gràfic 26. Dificultat per a realitzar algunes tasques quotidianes segons  
el grup d’edat.  Població de 65 anys i més. Barcelona, 2011
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Font: Idescat i IERMB. Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de 
Catalunya, 2011.

14,5

24,4

8,2
6,1

2,8

53,7

62,0

35,9
31,8

16,7



37

Qualitat de vida,
igualtat i esports

Les condicions  
de vida de  
les persones grans  
a la ciutat  
de Barcelona

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

gràfic 27. dificultat per a realitzar algunes tasques quotidianes segons el sexe. població de 65 anys i més. 
Barcelona, 2011

Sortir  
al carrer

Baixar o pujar 
escales

Moure’s dins  
de casa

Vestir-se 
i rentar-se

Menjar  
sol/a

L Homes L Dones

Font: Idescat i IERMB. Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011.
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taula 6. grau de dependència reconegut. població de 65 anys i més. Barcelona, resta de l’aMB 
i resta de catalunya, 2011

 Barcelona resta de l’aMB resta de catalunya

Grau I. Dependència moderada 4,5% 2,5% 2,5%

Grau II. Dependència severa 3,9% 3,4% 4,7%

Grau III. Gran dependència 2,8% 2,2% 2,1%

No dependent 88,9% 91,9% 90,6%

total 100,0% 100,0% 100,0%

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

gràfic 28. població amb dependència reconeguda 
segons el sexe. població de 65 anys i més.  
Barcelona, 2011

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

Font: Idescat i IERMB. Enquesta de condicions de 
vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011.
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gràfic 29. població amb dependència reconeguda 
segons el grup d’edat. població de 65 anys i més. 
Barcelona, 2011
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El suport de la xarxa familiar i relacional 
és el recurs més utilitzat entre les per-
sones grans que tenen dificultats per a 
desenvolupar les seves tasques diàries. 
El 2011, la major part de gent gran de Bar-
celona amb dificultats de mobilitat o per 
a la higiene i l’alimentació rep ajuda de 
familiars o coneguts. Així, entre el 40% 
i el 50% de la gent gran amb dificultats 
de mobilitat i per a la cura i alimentació 
diària rep ajuda de familiars o coneguts. 
En cas de malaltia, tal i com il·lustra la 
taula 7, les persones grans de Barcelona, 
a banda de la consulta al metge, també 
recorren de forma majoritària al suport 
de familiars i coneguts. Així, el 90,1% de 
la població gran de la ciutat recorre a l’a-
juda de familiars o coneguts davant de 
les situacions de malaltia. 

Tal i com mostra el gràfic 30, la contrac-
tació de persones per al recolzament 
en les tasques quotidianes és més fre-
qüent entre la gent gran amb limitacions 
més severes, com ara l’alimentació o la 
higiene personal. El 34,0% de la gent 
gran que té dificultats per menjar sola 

i el 23,8% dels que tenen dificultats per 
vestir-se o rentar-se reben ajuda d’una 
persona contractada. El recurs als ser-
veis socials i a les associacions d’ajuda 
és més minoritari. 

2.3.  el suport a les persones 
grans dependents
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gràfic 30. persona de qui rep ajut per a realitzar algunes tasques quotidianes. població de 
65 anys i més. Barcelona, 2011

Sortir  
al carrer

Baixar o pujar 
escales

Moure’s dins  
de casa

Vestir-se 
i rentar-se

Menjar  
sol/a

L Familiars o coneguts L No li cal ajut L Persona contractada

L No l’ajuda ningú L Persona d’una associació L Serveis socials

Font: Idescat i IERMB. Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011.
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17,2
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6,5
7,4

3,7

35,7

10,7

6,5
3,8

1,4

18,2

16,2
5,9
5,5

2,3

taula 7. persona a qui va acudir en cas  
de malaltia. població de 65 anys i més.  
Barcelona, 2011

Familiars o coneguts 90,1%

Professionals  
(excloent metge) 3,8%

Serveis públics 5,4%

No l’ajuda ningú 0,7%

total 100,0%

Font: Idescat i IERMB. Enquesta de condicions de 
vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011.
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L’evolució en el període 2006-2011 mos-
tra una disminució significativa de la  
població gran de Barcelona amb dificul-
tats que queda desatesa. Així, el percen-
tatge de persones grans que no reben 
ajuda de ningú ha minvat en tots els tipus 
de dificultats, en el que es pot interpre-
tar com a resultat de la posada en mar-
xa de l’anomenada Llei de dependència, 
que ha significat un canvi rellevant en el 
sistema d’atenció a les persones grans i 
altres col·lectius. Per exemple, tal i com 
es pot observar al gràfic 31, la gent gran 
amb dificultats per pujar i baixar esca-
les que quedava desatesa l’any 2006 era  
del 22,9%, mentre que el 2011 no arriba 
al 7%. 
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0

gràfic 31. població amb dificultats per a realitzar les tasques quotidianes que no rep ajuda de 
ningú. població de 65 anys i més. Barcelona, 2006 i 2011
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Moure’s dins  
de casa

Vestir-se 
i rentar-se

Menjar  
sol/a

18,5
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18,7
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25,8
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L 2006 L 2011

Font: Idescat i IERMB. Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2006 i 2011.
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La pràctica de l’esport i l’exercici físic 
són hàbits que faciliten que s’envelleixi 
de manera saludable i activa i que millo-
ren les possibilitats d’arribar a la vellesa 
amb una major autonomia personal. Per 
aquest motiu un dels reptes de la ciutat 
de Barcelona és promocionar la pràcti-
ca d’activitats físiques entre tota la po-
blació i consolidar-ne la quotidianitat al 
llarg del curs vital. 

Ara bé, la pràctica d’exercici físic dismi-
nueix clarament amb l’edat. L’any 2011, 
la població barcelonina que practica al-
gun esport és del 40,8% entre les per-
sones de menys de 35 anys i disminu-
eix progressivament fins al 17,1% de la 
gent de més de 74 anys. Ara bé, el salt 
més accentuat s’observa justament en 
aquesta edat. Un 29,2% de la població 
de 65 a 74 anys practica esport, propor-
ció que es redueix fins al 17,1% entre la 
població de més de 74 anys. Respecte 
al 2006 s’observa una disminució en la 
pràctica d’esport en tots els grups d’e-
dat. La proporció de gent gran de 65 a 74 
anys que practica esport disminueix del 
36,6% al 29,2%, i la de la població més 
envellida disminueix del 22,7% al 17,1%.

Pel que fa al conjunt de la població de 65 
anys i més de Barcelona, l’any 2011 un 
24,0% practica esport. Aquesta propor-
ció és més elevada entre la població de 
la capital catalana que entre les perso-
nes grans de la resta de l’Àrea Metropo-
litana de Barcelona, però lleugerament 

inferior a la de la resta de Catalunya. 
L’evolució respecte al 2006 mostra una 
disminució en la pràctica d’exercici físic 
entre la gent gran a tots els territoris, es-
pecialment a la resta de l’Àrea Metropo-
litana de Barcelona. 

La pràctica d’esport entre la gent gran 
varia en funció dels seus perfils socio-
demogràfics. En termes generals, l’any 
2011 els homes practiquen esport en 
una proporció lleugerament més eleva-
da que les dones. Però el més rellevant 
és que les diferències en la pràctica de 
l’esport segons el sexe han disminuït 
significativament respecte a l’any 2006, 
a causa d’una davallada important d’a-
questa activitat entre els homes de 65 
anys i més. El 2006 més del 40% dels ho-
mes grans practicava esport, percentat-
ge que és del 24,6% el 2011. Per contra, 
entre les dones grans la proporció de les 
que practiquen esport es manté entorn 
del 20% (20,3% el 2006 i 23,5% el 2011).

La pràctica d’esport entre la gent gran 
de Barcelona varia de forma rellevant en 
funció del seu nivell de formació. El fet 
de disposar d’un nivell de formació més 
elevat està lligat a una major pràctica de 
l’exercici físic. L’any 2011, un 15,1% de 
la gent gran de Barcelona amb formació 
bàsica o insuficient practica esport, per-
centatge que s’incrementa fins al 24,3% 
entre els que han finalitzat estudis se-
cundaris i fins al 53,2% entre els que te-
nen estudis universitaris (taula 8)

2.4. L’activitat física

gràfic 32. pràctica actual d’esport segons el grup d’edat. Barcelona, 2006 i 2011
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De 16 a 34 anys De 35 a 49 anys De 50 a 64 anys De 65 a 74 anys 75 anys i més

 2011  2006

Font: Idescat i IERMB. Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2006 i 2011.
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gràfic 33. pràctica actual d’esport. població de 65 anys i més. Barcelona, resta de l’aMB  
i resta de catalunya, 2006 i 2011

2006

Barcelona Resta de l’AMB Resta de Catalunya

2011 2006 2011 2006 2011

L Practica esport L No practica esport

Font: Idescat i IERMB. Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2006 i 2011.

29,5
24,0

46,6

18,6

33,3
27,0

70,5 76,0 53,4 81,4 66,7 73,0

gràfic 34. pràctica actual d’esport segons el sexe. població de 65 anys i més. Barcelona,  2006 i 2011

Font: Idescat i IERMB. Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2006 i 2011.
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taula 8. pràctica actual d’esport segons el nivell de formació. població de 65 anys i més. Barcelona, 2011

 sense estudis o estudis primaris estudis secundaris estudis superiors

Practica esport 15,1% 24,3% 53,2%

No practica esport 84,9% 75,7% 46,8%

total  100,0% 100,0% 100,0%

Font: Idescat i IERMB. Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011.
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taula 9. tipus d’instal·lació on practica esport. població de 65 anys i més 
que practica algun esport. Barcelona, resta de l’aMB i resta de catalunya, 
2011

 Barcelona resta  resta de
  de l’aMB catalunya

Instal·lació municipal  
o pública 46,7% 43,0% 29,7%

Centre esportiu privat 22,8% 8,6% 8,0%

Espais públics (carrers,  
places, muntanyes,  
bars, etc.) 20,0% 36,4% 50,5%

Club o associació esportiva 6,7% 2,2% 8,1%

Espais privats a l’aire lliure 
 (pistes d’esquí,  2,6% 0,0% 0,4% 
circuits de motos, etc.) 

A casa 0,0% 9,9% 3,4%

En un altre lloc 1,2% 0,0% 0,0%

total 100,0% 100,0% 100,0%

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

L’espai on la gent gran de Barcelona 
practica esport de forma majoritària són 
les instal·lacions municipals o públi-
ques. Així ho fa el 46,7% de la gent gran 
de Barcelona que practica esport, un 
percentatge d’ús dels equipaments es-
portius públics més elevat que a la resta 
de municipis de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona i, sobretot, que a la resta de 
Catalunya. En segon lloc, les persones 
grans de Barcelona fan esport en centres 
esportius privats (22,8%). L’ús d’aquest 
tipus d’instal·lacions és significativa-
ment més elevat a la ciutat de Barcelo-
na que als altres territoris. Per contra, la 
pràctica d’esport als espais públics, si 
bé és força freqüent entre els barcelo-
nins i barcelonines de més edat (20,0%), 
ho és molt més entre la gent gran de la 
resta de l’Àrea Metropolitana de Barce-
lona (36,4%) i de la resta del territori ca-
talà (50,5%).

Tal i com s’ha apuntat anteriorment, el 
benestar i la qualitat de vida no es re-
dueixen a un bon estat de salut. Altres 
factors com ara el grau d’autonomia, les 
condicions de l’entorn social (solitud, aï-
llament...) o la seguretat econòmica són 
aspectes rellevants en la construcció del 
benestar entre la gent gran. Òbviament, el 
benestar també pot variar en funció dels 
diferents perfils sociodemogràfics de 
les persones grans. L’indicador seleccio-
nat per a mesurar el benestar de la gent 
gran és el seu grau de satisfacció amb la 
vida actual en tres categories (molt sa-
tisfet/a; satisfet/a; molt insatisfet/a o 
insatisfet/a). L’any 2011 la majoria de la 
gent gran de Barcelona se sent satisfeta 
(47,6%) o molt satisfeta amb la seva vida 
actual (45,8%). Ara bé, no s’ha d’obviar 
que un 6,6% de gent gran es troba insatis-
feta o molt insatisfeta. Aquesta proporció 
de població gran insatisfeta és menor a la 
resta de municipis de l’Àrea Metropolita-
na de Barcelona (2,8%), on la majoria de la 
població presenta un grau de satisfacció 
mitjà (el 54,7% se sent satisfet) però ma-
jor a la resta de Catalunya (8,6%), si bé en 
aquest territori la majoria de la població 
(un 53,4%) se sent molt satisfeta.

La percepció de benestar varia en fun-
ció del sexe i l’edat de la gent gran. Hi ha 
una proporció de gent gran insatisfeta 
més elevada en el grup de 65 a 74 anys 
(7,0%) que en el de població més envelli-
da (6,1%). Ara bé, en el grup més envellit 
també és on hi ha un percentatge menor 
de població que se sent molt satisfeta 
(37,6%). Segons el sexe, les dones que es 
troben molt satisfetes (48,2%) són més 
que els homes grans que declaren satis-
faccions més elevades (42,4%).

El sexe i l’edat poden resultar rellevants 
en el benestar en la mesura que són 
variables que estan estretament rela-
cionades amb altres factors que hi po-
den incidir, com l’estat de salut, el grau 
d’autonomia, la situació econòmica o 
l’entorn social. Tanmateix, les dades dis-
ponibles no permeten a aprofundir més 
sobre aquestes qüestions a la ciutat de 
Barcelona. 

2.5.  el benestar subjectiu 
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taula 10. valoració del grau de satisfacció amb la seva vida actual. població de 65 anys i més. 
Barcelona, resta de l’aMB i resta de catalunya, 2011

 Barcelona resta de l’aMB resta de catalunya

Molt satisfet/a 45,8%  42,5%  53,4% 

Satisfet/a 47,6%  54,7%  38,0% 

Insatisfet/a o molt insatisfet/a 6,6%  2,8%  8,6%

total 100,0% 100,0% 100,0%

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

taula 11. valoració del grau de satisfacció amb la seva vida actual segons el grup d’edat. 
població de 65 anys i més. Barcelona, 2011

 de 65 a 74 anys 75 anys i més

Molt satisfet/a 51,8%  37,6%

Satisfet/a 41,2% 56,3%

Insatisfet/a o molt insatisfet/a 7,0% 6,1%

total 100,0% 100,0%

Font: Idescat i IERMB. Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011.
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gràfic 35. valoració del grau de satisfacció amb la seva vida actual segons el sexe. població 
de 65 anys i més. Barcelona, 2011 
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Font: Idescat i IERMB. Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011.
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La tercera orientació prioritària del Pla 
d’Acció Internacional de Madrid so-
bre l’Envelliment del 2002 és la creació 
d’entorns propicis i favorables per a les 
persones grans, entenent com a entorns 
tant aquells construïts (l’habitatge, el 
barri, la ciutat) com els socials (la xar-
xa de relacions, la participació). Amb 
aquest objectiu es presenten, entre d’al-
tres, mesures relatives a l’habitatge i la 
millora del disseny ambiental per pro-
moure la independència i l’envelliment 
en la comunitat o la millora de la mobili-
tat i els transports en els espais urbans. 
També es considera que l’ajustament de 
les societats a la longevitat en un con-
text de qualitat de vida requereix pro-
moure un grau més elevat de cohesió 
social, de relació i de col·laboració entre 
les diferents generacions. 

Aquest capítol s’estructura en tres 
parts. En primer lloc, es tracta la qües-
tió de l’habitatge i la gent gran. Segons 
Bosch (2008) els problemes residencials 
de la gent gran es poden estructurar en 
tres grups: els problemes vinculats amb 
l’accessibilitat de l’habitatge en termes 
de mobilitat; els problemes de rehabili-
tació i de l’estat i les característiques de 
l’habitatge; els problemes del règim de 
tinença i de l’impacte de la despesa de 
l’habitatge en la renda. Nolan i Winston 
(2010), a més d’aquestes dimensions, 
posen en relleu també la importància 
de l’entorn residencial com a factor con-
dicionant de la qualitat de vida de les 
persones grans. Aquest és precisament 
el tema al qual es dedica la segona part 
d’aquest capítol, en examinar les valora-
cions que realitza aquesta població del 
seu barri i dels equipaments municipals. 
Per últim, a la tercera part s’estudien 
les relacions socials i la participació so- 
cial, enteses com a elements clau també 
del paradigma d’envelliment actiu i de 
benestar durant la vellesa. 

A Barcelona, i en general a Catalunya i a 
Espanya, la gent gran constitueix el grup 
poblacional en què més predomina la 
propietat com a règim de tinença de l’ha-
bitatge de residència. El 2011, el 77,0% 
de la població de 65 anys i més viu en un 
habitatge de propietat i el 70,1% ja el té 
totalment pagat (gràfic 36). En canvi, en 
el cas de la població de 35 a 64 anys la 
proporció de propietaris es redueix al 
66,2% i tan sols el 43,7% té l’habitat-
ge totalment pagat. La situació és molt 
diferent, però, entre la població jove, 
en què més de la meitat dels individus  
viuen en habitatges de lloguer (54,6%), 
una dada que previsiblement seria enca-
ra més elevada si es contemplés només 
la població de 16 a 34 anys emancipada 
de la llar dels seus progenitors. 

Aquesta concentració del patrimoni im-
mobiliari en la gent gran es deu en part al 
fet que, efectivament, es tracta d’un seg-
ment poblacional amb una trajectòria 
vital més dilatada i, per tant, gaudeixen 
en aquest sentit de més marge temporal 
per adquirir l’habitatge de propietat, so-
bretot per acabar-lo de pagar, respecte a 
la resta de grups d’edat. No obstant això, 
hi ha un altre factor que resulta fona-
mental per entendre aquesta distribució 
patrimonial i són les polítiques d’habi-
tatge que es van gestar a Catalunya i a 
Espanya a mitjan segle xx, orientades 
pràcticament de manera exclusiva a la 
compravenda, i que són les responsa-
bles principals de la consolidació d’un 
model residencial basat en la propietat. 
Les possibilitats de finançament, suma-
des al valor a l’alça dels actius immo-
biliaris, juntament amb la minsa oferta 
d’habitatges de lloguer al mercat —com 
a conseqüència d’una normativa d’ar-
rendament d’immobles força proteccio-
nista amb els llogaters—, van facilitar un 
ràpid canvi de model de tinença de l’ha-
bitatge. Cada vegada eren més els propi-
etaris, de manera que la propietat es va 
situar, en un parell de dècades, entre els 
anys cinquanta i setanta, com el règim 
de tinença majoritari, mentre que el llo-
guer quedava progressivament com l’ú-
nica opció d’aquells que no tenien recur-

3.  
L’entorn FÍsic i sociaL de La gent gran

3.1.  el règim de tinença  
de l’habitatge principal i  
les condicions residencials  
de les persones grans



45

Qualitat de Vida,
Igualtat i Esports

Les condicions  
de vida de  
les persones grans  
a la ciutat  
de Barcelona

sos per accedir a l’habitatge de compra 
(Bosch, 2008). Aquest model residencial 
es va anar consolidant durant les dèca-
des següents fins a l’actualitat, tot i que 
durant el darrer boom immobiliari, i com 
a conseqüència de l’escalada vertigino-
sa de preus, les dificultats per accedir a 
l’habitatge de compra es van estendre i 
van afectar particularment la població 
jove (Alguacil , 2013; Consultoria Estra-
tègica DEP i Trilla, 2003; López, 2007). És 
aquest fet el que acabaria d’explicar la 
important esquerda generacional que 
existeix a Espanya en termes patrimo 
nials i en què la ciutat de Barcelona no és 
cap excepció, sinó més aviat al contrari.

El gràfic 37 mostra com entre la gent 
gran de la ciutat de Barcelona la tendèn-
cia creixent dels propietaris d’habitat-
ges s’ha mantingut en les darreres dèca-
des fins a l’arribada de la crisi l’any 2008. 
Del 1990 al 2006 s’ha incrementat del 
50,7% al 68,6% la proporció de pobla-
ció de 65 anys i més amb la residència 
principal totalment pagada, però a par-
tir del 2006 l’augment d’aquest règim de 
tinença ha estat molt suau, no arriba als 
dos punts percentuals (70,1% el 2011). 

Per la seva banda, els llogaters han se-
guit una tendència similar però a la in-
versa. És a dir, registren una important 
davallada durant el període 1990-2006, 
en què passen del 40,5% al 22,2%, per 
gairebé estancar-se amb l’arribada de la 
crisi (21,6% al 2011). En canvi, el règim 
de tinença que s’havia mantingut relati-
vament estable entre el 1990 i el 2006 i 
que ha crescut un 58,8% entre el 2006  
i el 2011 (ha passat del 4,3% al 6,9%) és 
el de propietaris amb pagaments pen-
dents. Aquest resultat reflecteix pot-
ser el primer indici dels problemes que 
podria haver desencadenat l’auge de 
la compra d’habitatges durant el boom 
immobiliari i, en particular, els crèdits 
hipotecaris a llarg termini que van con-
cedir bancs i caixes en aquest període 
(Colau i Alemanys, 2012; Naredo, 2009). 
Aquesta és sens dubte una dada que 
s’haurà de continuar seguint durant els 
propers anys per tal de vigilar l’evolució 
del contingent de població jubilada que 
manté pagaments d’hipoteca pendents, 
ja que pot constituir un greuge econòmic 
important que podria revertir en un em-
pitjorament considerable de les condici-
ons de vida d’aquesta població.
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Gràfic 36. Règim de tinença de l’habitatge principal segons l’edat. Població de 16 anys i més. 
Barcelona, 2011

De 16 a 34 anys De 35 a 64 anys 65 anys i més Total

L Propietat totalment pagada L Propietat amb pagaments ajornats  

L Lloguer L Un altre tipus de règim de tinença   
 
Font: Idescat i IERMB. Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011.
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Font: Idescat i IERMB. Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 1990-2011.

gràfic 37. règim de tinença de l’habitatge. població de 65 anys i més. Barcelona, 1990-2011
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gràfic 38. règim de tinença de l’habitatge segons el lloc de residència. població de 65 anys i més. 
catalunya, 2011
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gràfic 39. tipus de contracte de lloguer segons l’edat. població de 16 anys i més que viu en un habitatge 
de lloguer. Barcelona, 2011

Font: Idescat i IERMB. Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011.
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taula 12. problemes a l’habitatge segons l’edat i el règim de tinença. població de 16 anys i més. Barcelona, 2011

  de 16 a 34 anys de 35 a 64 anys 65 anys i més total

 propietat Lloguer propietat Lloguer propietat Lloguer propietat Lloguer

Goteres, humitats en parets,  
podridura en terres, sostres  
o finestres 12,5% 29,4% 15,5% 19,0% 10,1% 23,6% 13,3% 24,2%

Problemes en l’estructura  
o aluminosi 5,7% 7,8% 6,5% 7,9% 4,2% 7,0% 5,7% 7,7%

Manca d’espai 10,8% 14,4% 12,3% 16,0% 4,3% 22,1% 9,6% 16,2%

Manca de llum natural 10,5% 22,6% 7,5% 19,8% 7,0% 13,9% 7,9% 20,2%

Manca d’ascensor  
(segon pis o més) 14,3% 20,1% 13,7% 24,7% 10,5% 21,3% 12,9% 22,2%

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

Malgrat tot, el pes del règim de tinença 
de lloguer entre la població de 65 anys 
i més continua sent molt rellevant a la 
ciutat de Barcelona (21,6%) si es com-
para amb la resta de l’Àrea Metropolita-
na de Barcelona (4,8%) i amb la resta de 
Catalunya (7,8%). Segons Bosch (2008), 
precisament aquest tipus de règim de 
tinença és un aspecte determinant en 
les condicions residencials de la gent 
gran, sobretot quan es tracta de con-
tractes vinculats a la legislació antiga 
d’arrendaments urbans, ja que habitual- 
ment aquests habitatges es troben en 
finques que acostumen a presentar 
males condicions de conservació i és on 
exclusivament es produeixen els casos 
de mobbing o assetjament immobiliari. 
De fet, com es pot observar al gràfic 39, 
dos de cada tres individus de 65 anys i 
més de Barcelona que viuen en un ha-
bitatge de lloguer tenen un contracte de 
renda antiga (66,7%, gairebé 50.000 per-
sones), una proporció molt superior a la 
de la resta de grups d’edat (9,5% entre  
la població de 35 a 64 anys i 1,5% entre la 
població de 16 a 34 anys). D’altra banda, 
cal destacar també el predomini dels ha-
bitatges de lloguer de protecció oficial o 
social entre la població de 65 anys i més 
(8,2%) respecte a la resta de població 
(2,3% entre la població de 35 a 64 anys i 
2,5% entre la població de 16 a 34 anys). 

La taula 12 posa de manifest que efec-
tivament les condicions residencials de 

la població gran són pitjors quan viuen 
de lloguer. Per exemple, un 23,6% de la 
població de 65 anys i més que viu en un 
habitatge llogat declara que té proble-
mes de goteres, humitats o podridura en 
terres, sostres o finestres de l’habitat-
ge, per un 10,1% en el cas dels propie-
taris. La manca d’espai és un altre dels 
problemes que marca fortes diferències 
segons el règim de tinença, essent en 
termes relatius cinc vegades més relle-
vant entre la gent gran que viu de llo-
guer (22,1%) que entre la que viu en un 
habitatge de propietat (4,3%). El mateix 
passa amb la manca de llum natural, 
però amb menor intensitat, element que 
afecta el 13,9% de la població gran que 
viu de lloguer i el 7,0% dels propietaris. 
Per últim, el problema d’habitabilitat en 
què es troben menys diferències quant a 
la incidència entre els llogaters i els pro-
pietaris és l’aluminosi o els problemes 
en l’estructura de la finca, que afecten el 
7,0% i el 4,2%, respectivament.

Un altre aspecte interessant que cal re-
marcar és que aquestes diferències que 
hi ha en les condicions d’habitabilitat de 
la gent gran segons el règim de tinença, 
no són un fenomen exclusiu d’aquest col-
·lectiu, sinó que es reprodueixen pràcti-
cament de la mateixa manera en la resta 
de grups d’edat. Fins i tot entre la pobla-
ció de 16 a 34 anys que viu de lloguer, la 
incidència dels problemes de l’habitatge 
els pateix, en general, una proporció més 
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elevada d’individus, sobretot quan es 
tracta de problemes de conservació que 
afecten l’interior de l’habitatge (29,4%) o 
de problemes de manca de llum (22,6%). 
Només la manca d’espai de l’habitatge 
és l’únic problema que apareix amb ma-
jor intensitat entre la gent gran. Això vol 
dir, per tant, que les males condicions 
d’habitabilitat no es deriven necessàri-
ament dels contractes de renda antiga, 
ni tan sols els problemes de conservació, 
que són els que podrien estar més re-
lacionats amb aquest tipus de contrac-
tació. En aquest sentit, segons aquests 
resultats, el canvi en la normativa d’ar-
rendaments urbans no hauria acabat de 
millorar l’oferta d’habitatges de lloguer a 
Barcelona, essent ara la població jove un 
dels col·lectius més perjudicats. 

Per últim, un altre dels problemes im-
portants per a la població gran i que 
té un impacte força diferenciat entre 
els que són propietaris i llogaters és la 
manca d’ascensor. Entre la població d’e-
dat avançada l’ascensor constitueix un 
equipament molt important per facilitar 
l’accessibilitat a l’immoble. El 21,3% de 
la població de 65 anys i més que viu de 
lloguer en un segon pis o un pis superior 
no disposa d’ascensor a la finca, mentre 
que en el cas dels propietaris, només el 
10,5% es troba en aquesta situació. 

Tanmateix, malgrat aquest risc que pre-
senta la gent gran de patir certes priva-
cions residencials —en particular la que 
viu en pisos de lloguer—, si es considera 
el cúmul de situacions en què el paga-
ment de l’habitatge està per sota dels 
preus de mercat —ja sigui per l’efec-
te de contractes de renda antiga o per 
contractes de protecció oficial o social, 
o per l’elevada proporció de propietaris 
que ja han finalitzat el pagament del 
préstec hipotecari—, s’ha de dir que, en 
general, l’impacte de la despesa de l’ha-
bitatge en la renda familiar de la pobla-
ció de 65 anys i més és menor respecte 
a la resta de població. Per exemple, la 
taxa de sobrecàrrega de despesa de la 
llar, que indica el percentatge de pobla-
ció que viu en llars que destinen més del 

40% de la renda familiar al pagament de 
despeses de l’habitatge, incloent-hi tant 
l’import de lloguer o d’hipoteques com 
el del subministrament dels serveis, se 
situa entre la població de 65 anys i més 
de Barcelona en el 8,1%, molt per sota de 
les puntuacions de la població de 35 a 
64 anys (21,5%) i de la població més jove, 
que és la que en registra el valor més 
elevat (28,2%). Precisament a Barcelo-
na, la taxa de sobrecàrrega de despesa 
de l’habitatge entre la gent gran és lleu-
gerament més baixa encara que a la res-
ta de Catalunya (10,5%), segurament pel 
pes que presenten els lloguers de renda 
antiga en aquest col·lectiu a la capital. A 
la resta de l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona, en canvi, aquesta taxa (8,5%) se 
situa en un nivell similar al de la ciutat 
de Barcelona, segurament perquè en 
aquest cas la sobrecàrrega de despesa 
en l’habitatge queda compensada per 
l’elevat percentatge de propietaris sense 
pagaments pendents (gràfic 40). 

En la mateixa línia, a la taula 13 es pot 
observar com a Barcelona les persones 
grans són les que menys problemes te-
nen per fer front a les despeses relacio-
nades amb l’habitatge. Tan sols el 3,2% 
de la població de 65 anys i més ha pa-
tit durant el darrer any algun endarreri-
ment en el pagament de la mensualitat 
de l’hipoteca o del lloguer, per un 6,1% en 
el cas de la resta de població. Pel que fa 
al pagament de factures o rebuts, el per-
centatge de persones grans que viuen en 
llars on s’ha produït algun endarreriment 
durant els últims dotze mesos ascen-
deix fins al 6,7%, però aquesta xifra es 
troba encara per sota de la que presenta 
la població de 35 anys i més (8,9%) i la 
població de 16 a 34 anys (10,5%). D’al-
tra banda, cal dir que aquests resultats 
respecte als endarreriments en el pa-
gament de despeses relacionades amb 
l’habitatge de les persones grans són 
més elevats a la ciutat de Barcelona que 
no pas a la resta de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona o a la resta de Catalunya, 
una situació que podria estar relaciona-
da amb l’encariment del nivell de vida a 
la capital catalana.
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gràfic 40. taxa de sobrecàrrega de despeses de l’habitatge (més del 40% de la renda familiar disponible) 
segons l’edat i el lloc de residència. població de 16 anys i més. Barcelona, resta de l’aMB i resta de 
catalunya, 2011
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Font: Idescat i IERMB. Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011.
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taula 14. endarreriment en el pagament de despeses de l’habitatge segons el lloc de residència. 
població de 65 anys i més. Barcelona, resta de l’aMB i resta de catalunya, 2011

  Barcelona resta de l’aMB resta de catalunya

Endarreriment en el pagament  
d’algun rebut de la hipoteca o el lloguer 3,2% 0,7% 1,9%

Endarreriment en el pagament  
de les factures o els rebuts de serveis 6,7% 4,7% 4,4%

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

taula 13. endarreriment en el pagament de despeses de l’habitatge segons l’edat. població  
de 16 anys i més. Barcelona, 2011

   de 16 a 34 anys de 35 a 64 anys 65 anys i més

Endarreriment en el pagament 
d’algun rebut de la hipoteca o el lloguer 6,1% 6,1% 3,2%

Endarreriment en el pagament  
de les factures o els rebuts de serveis 10,5% 8,9% 6,7%

Font: Idescat i IERMB. Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011.
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Una de les característiques més valo-
rades per les persones grans en relació 
amb el seu entorn residencial és la tran-
quil·litat. Ara bé, a Barcelona, malgrat 
que és l’aspecte positiu del barri que 
més assenyala la població de 65 anys i 
més (32,6%), encara es troba molt lluny 
del 54,0% que registra a la resta de Ca-
talunya. En canvi, l’aspecte positiu que 
marca més les diferències en favor de 
la ciutat de Barcelona respecte a la res-
ta del territori català entre la gent gran 
és la bona localització del seu barri. Un 
15,2% de la població de 65 anys i més 
residents a Barcelona assenyala aques-
ta qüestió, mentre que a la resta de ter-
ritoris aquest percentatge se situa pels 
volts del 8%.

Pel que fa als aspectes més negatius, el 
que més destaca entre la població gran 
resident a la capital catalana és la con-
taminació o la brutícia, més d’un de cada 

quatre individus indica aquest problema 
(25,4%), que va perdent importància pro-
gressivament a mesura que se surt de la 
gran aglomeració metropolitana (18,2% 
a la resta de l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona i 12,6% a la resta de Catalunya). 
Malgrat tot, s’ha de dir que gran part de 
la població de 65 anys i més barceloni-
na, més d’una de cada tres persones (el 
35,3%), no troben cap aspecte negatiu 
al seu barri de residència, una proporció 
similar a la de la resta de l’Àrea Metro-
politana de Barcelona (35,1%), però bas-
tant inferior que a la resta de Catalunya 
(51,7%).

En relació amb la valoració que fa la gent 
gran sobre alguns aspectes del seu barri 
com ara l’estat de l’entorn, la seguretat 
ciutadana, la convivència o la disponibi-
litat de transport públic, les puntuacions 
són molt semblants entre Barcelona i la 
resta de l’Àrea Metropolitana de Barce-

3.2.  Les característiques  
de l’entorn residencial  
i els equipaments

L Barcelona L Resta de l’AMB L Resta de Catalunya

Font: Idescat i IERMB. Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011.
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gràfic 41. aspecte més positiu del barri o de l’entorn residencial. població de 65 anys i més. Barcelona, 
resta de l’aMB i resta de catalunya, 2011



lona, ja que pràcticament tots els valors 
se situen pels volts del 7. A la resta de 
Catalunya, en canvi, la gent gran valora 
pitjor la disponibilitat de transport pú-
blic i lleugerament millor la seguretat 
ciutadana i la convivència al barri res-
pecte a la ciutat de Barcelona. 

Tal com posen de manifest algunes in-
vestigacions britàniques recents, exis-
teix una certa problemàtica en relació 
amb determinats processos que tenen 
lloc en àrees residencials urbanes, com 
cascs antics o algunes zones de peri-
fèria, en què sectors de gent gran amb 
pocs recursos es veuen abocats a viure 
el deteriorament continu de les seves 
àrees residencials —tant pel que fa re-
ferència a l’espai públic, com a la reno-
vació social del barri o, fins i tot, a dèfi-
cits de serveis o equipaments—, amb el 
resultat d’una reducció important de la 
seva qualitat de vida, i alhora d’un incre-

ment important dels riscos d’exclusió 
social, davant la seva impossibilitat de 
marxar del barri (Scharf , 2005; Smith et 
al. , 2004). Per tal de fer una aproximació 
molt superficial a aquesta qüestió s’ha 
examinat la correlació existent entre les 
situacions de risc de pobresa i les va-
loracions d’alguns aspectes de l’entorn 
residencial i de l’existència o no d’equi-
paments al barri. Els resultats es poden 
observar als gràfics 45 i 46, en què no 
s’aprecia cap pauta diferenciada entre 
la població gran que es troba en situació 
de risc de pobresa i la que no. Això vol dir 
que, a grans trets, no es percep un patró 
clar de concentració de població gran 
pobra en àrees urbanes deteriorades de 
la ciutat de Barcelona. De manera que, 
segons aquests resultats, en el cas que 
ocupa aquesta recerca no es poden con-
siderar riscos com els que s’han esmen-
tat anteriorment. 

L Barcelona L Resta de l’AMB L Resta de Catalunya    

Font: Idescat i IERMB. Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011.
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gràfic 42. aspecte més negatiu del barri o de l’entorn residencial. població de 65 anys i més. Barcelona, 
resta de l’aMB i resta de catalunya, 2011
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Gràfic 43. Valoració mitjana d’alguns aspectes de l’entorn residencial (10 molt bona i 0 molt dolenta). 
Població de 65 anys i més. Barcelona, resta de l’AMB i resta de Catalunya, 2011  
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Font: Idescat i IERMB. Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011.

Gràfic 44. No disponibilitat d’equipaments a l’entorn residencial. Població de 65 anys i més. 
Barcelona, resta de l’AMB i resta de Catalunya, 2011  
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Font: Idescat i IERMB. Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011.
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Font: Idescat i IERMB. Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011.

Gràfic 45. Valoració mitjana d’alguns aspectes de l’entorn residencial (10 molt bona i 0 molt dolenta) 
segons la situació de risc de pobresa. Població de 65 anys i més. Barcelona, 2011 
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Gràfic 46. No disponibilitat d’equipaments a l’entorn residencial segons la situació de risc de 
pobresa. Població de 65 anys i més. Catalunya, 2011  
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Font: Idescat i IERMB. Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011.
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L’entorn social és rellevant per a contri-
buir a l’envelliment actiu i al benestar 
durant la vellesa. Entre altres aspectes, 
envellir activament significa relacionar-
se socialment i participar en els àmbits 
familiars, comunitaris i socials. D’una 
banda, tenir relacions socials permet 
disposar d’una xarxa familiar, d’amistats 
o veïnal i, per tant, d’un possible recolza-
ment quan s’està en situació de necessi-
tat o en dificultats. La dimensió d’aques-
tes relacions de suport i ajuda mútua 
no només comprèn el recolzament que 
reben les persones grans de la família, 
les amistats o el veïnat, sinó també la 
contribució social que fa la gent gran a la 
comunitat. D’altra banda, la participació 
social i l’associacionisme són essencials 
per a la inclusió de les persones grans, ja 
que en faciliten la integració i influeixen 
d’una manera positiva en la seva imatge 
social. A la vegada, protegeixen les per-
sones grans de l’aïllament i afavoreixen 
les relacions socials, intergeneracionals, 
familiars i amb el barri. Així mateix, la 
participació social permet seguir desen-
volupant una vida activa, formar-se i au-
torealitzar-se en un moment en què l’ac-
tivitat laboral deixa de formar part de les 
activitats quotidianes. 

Així doncs, la prevenció de la solitud i l’aï- 
llament social de la gent gran és un dels 
reptes que ha d’afrontar la ciutat de Bar-
celona. Per aquest motiu un dels princi-
pis rectors que s’exposen al Pla Munici-
pal per a les Persones Grans 2013-2016 
és la visió de pluralitat de contextos de 
participació i desenvolupament personal 
(família, espais públics, equipaments di-
versos, grups, xarxes socials, etc.) que 
promoguin les relacions socials, el desen-
volupament personal i la integració en 
la vida quotidiana de la ciutat de la gent 
gran, tenint en compte les seves caracte-
rístiques i capacitats individuals. Per tal 
d’examinar la situació de la gent gran de 
la Barcelona quant a aquests aspectes, 
en aquest apartat s’estudien les seves 
relacions socials amb l’entorn familiar, 
amical i veïnal, i la seva participació en 
la vida social mitjançant l’associacio-
nisme. Per a concloure l’apartat s’han 

construït tres indicadors que permeten 
mesurar la proporció de gent gran de 
Barcelona que es troba en situació d’a-
ïllament social. 

3.3.1 Les relacions socials

El cicle vital marca clarament el tipus 
de relacions socials de la població. En 
termes generals, la intensitat de relació 
amb la família s’incrementa a mesura 
que ho fa l’edat, mentre que la relació 
amb les amistats és més freqüent en-
tre la població més jove. Les relacions 
veïnals no mantenen una relació directa 
amb l’edat de la població, i són les menys 
freqüents en tots els grups d’edat. 

L’any 2011 a Barcelona la major part dels 
joves de 16 a 34 anys es veuen setmanal-
ment amb els seus familiars (cada dia o 
cada setmana: 42,6%), si bé aquesta fre-
qüència de relació familiar és significati-
vament més elevada entre la població més 
gran. El 74,2% dels barcelonins de 65 a  
74 anys i el 63,9% dels majors de 74 anys 
es veuen cada dia o cada setmana amb  
la seva família. El mateix efecte es dóna 
en la relació familiar per telèfon, més fre-
qüent a mesura que s’incrementa l’edat. 

En canvi, les relacions socials fonamen-
tades en les amistats són més freqüents 
entre la població més jove i disminuei-
xen a mesura que s’incrementa l’edat. 
Per exemple, més del 70% de la població 
de 16 a 34 anys de la ciutat es veu o parla 
cada setmana amb els seus amics i/o a-
migues. La proporció de població que té 
una relació setmanal amb les seves amis-
tats va disminuint fins a arribar al 50,5% 
de les persones de més de 74 anys que 
s’hi troben cada setmana i el 36,5%  
que hi parla per telèfon cada setmana.

Així doncs, la gent gran de Barcelona, 
presenta unes relacions socials que es 
fonamenten principalment en la família. 
Per exemple, tal i com il·lustra el gràfic 
49, l’any 2011 un 56,8% de la població 
de 65 anys i més de Barcelona es troba 
amb els seus familiars cada setmana i 

3.3. L’entorn social 
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un 13,0% s’hi troba cada dia. El 21,2% 
es troba amb la família una o diverses 
vegades al mes. Si bé la gent gran es 
relaciona sobretot amb la seva família, 
la relació amb amistats també és for-
ça freqüent entre aquest col·lectiu. Un 
46,6% de la població de 65 anys i més de 
la ciutat es veu cada setmana amb els 

seus amics i/o amigues, i un 33,8% una o 
diverses vegades al mes. La relació amb 
el veïnat és la menys freqüent entre la 
gent gran, si bé la majoria de gent gran 
s’hi troba cada setmana (33,7%) o cada 
mes (29,5%). Destaca però que fins a un 
23,7% de les persones grans no es rela-
cionen mai amb els seus veïns i/o veïnes. 

Gràfic 47.  Relació setmanal amb familiars segons el grup d’edat. Població de 16 anys i més. 
Barcelona, 2011

De 16 a 34 anys De 35 a 49 anys De 50 a 64 anys De 65 a 74 anys 75 anys  i més

L S’hi troba setmanalment o diàriament            L Hi parla per telèfon setmanalment o diàriament

Font: Idescat i IERMB. Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011.
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De 16 a 34 anys De 35 a 49 anys De 50 a 64 anys De 65 a 74 anys 75 anys  i més

Gràfic 48. Relació setmanal amb amistats segons el grup d’edat. Població de 16 anys i més. 
Barcelona, 2011

L S’hi troba setmanalment o diàriament L Hi parla per telèfon setmanalment o diàriament

Font: Idescat i IERMB. Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011.
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S’observen algunes diferències en les 
relacions socials de la gent gran de la 
ciutat de Barcelona i els que viuen a la 
resta de l’Àrea Metropolitana de Barce-
lona i de Catalunya. Tal i com mostra la 
taula 15, en primer lloc, destaca que la 
relació de la població gran amb els seus 
familiars és més intensa fora de la ciutat 
de Barcelona, sobretot en el cas de tro-
bar-s’hi. El percentatge de barcelonins 
i barcelonines de 65 anys i més que es 
troben cada dia amb la seva família és 
del 13,0%, mentre que a la resta de l’À-
rea Metropolitana de Barcelona s’incre-

menta fins al 28,0% i arriba al 36,0% a la 
resta de Catalunya. 

En segon lloc, la gent gran de Barcelona 
té més relació amb els amics i/o ami-
gues que la gent gran que viu a la resta 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i 
de Catalunya, si bé entre els que sí que 
hi tenen relació, aquesta és més assídua 
a fora de la ciutat. Així, només el 9,4% 
de la població gran de Barcelona no es 
troba mai amb amics i/o amigues, men-
tre que a la resta de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona aquesta proporció s’incre-

gràfic 49. Freqüència amb què es troba amb familiars, amistats i veïnat segons el grup d’edat. 
població de 65 anys i més. Barcelona, 2011

L Familiars L Amics L Veïns

Font: Idescat i IERMB. Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011.
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taula 15. Freqüència amb què es troba amb familiars. població de 65 anys i més. Barcelona, 
resta de l’aMB i resta de catalunya, 2011

 Barcelona resta de l’aMB resta de catalunya

No té familiars 1,7% 0,0% 0,9%

Cada dia 13,0% 28,0% 36,0%

Una o diverses vegades a la setmana 56,8% 41,4% 41,3%

Una o diverses vegades al mes 21,2% 23,1% 15,3%

Cap dia 7,4% 7,6% 6,5%

total 100,0% 100,0% 100,0%

Font: Idescat i IERMB. Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011.
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menta fins al 15,3% i a la resta de Ca-
talunya és del 13,6%. Ara bé, de la gent 
gran que sí que es relaciona amb amics 
i/o amigues, els residents de fora de la 
ciutat ho fan més sovint que els resi-
dents a Barcelona. El 9,0% de la gent 
gran de Barcelona veu els seus amics i/o 
amigues cada dia, mentre que a la res-
ta de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
la relació amb amistats és diària per al 
17,2% de la gent gran, i per al 23,9% a la 
resta de Catalunya.

En tercer lloc, es donen diferències ter-
ritorials en la relació que té la gent gran 
amb els seus veïns i/o veïnes. A la taula 
17 s’observa com les relacions veïnals 
són més freqüents entre la gent gran 
de la resta de Catalunya i, en segon lloc, 
dels barcelonins i barcelonines, mentre 
que la població gran de l’Àrea Metropo-
litana de Barcelona és la que menys s’hi 
relaciona. Concretament, el 18,2% de la 

població gran de la resta de Catalunya no 
es troba mai amb els seus veïns i/o veï-
nes, percentatge que s’incrementa fins 
al 23,4% dels barcelonins i barcelonines 
i arriba a gairebé un terç de la gent gran 
de la resta de municipis metropolitans 
(31,9%). Així, la relació amb el veïnat és 
diària per al 21,6% de la gent gran de la 
resta de Catalunya, i sols per al 5,5% de 
la gent gran de la resta de l’Àrea Metro-
politana de Barcelona i per al 9,8% de la 
població gran barcelonina.

Tal i com s’observa a les taules 18 i 19, 
el sexe marca algunes diferències en 
les relacions socials de la gent gran de 
Barcelona. El percentatge d’homes que 
no es veu mai amb la seva família és 
lleugerament superior al de dones (8,3%  
6,7%), si bé entre els que sí que hi tenen 
relació, no s’estableixen diferències re-
llevants entre homes i dones en la fre-
qüència amb què es troben amb els seus 

taula 16. Freqüència amb què es troba amb amistats. població de 65 anys i més. Barcelona, 
resta de l’aMB i resta de catalunya, 2011 

 Barcelona resta de l’aMB resta de catalunya

No té amistats 1,3% 0,9% 2,0%

Cada dia 9,0% 17,2% 23,9%

Una o diverses vegades a la setmana 46,6% 38,3% 40,8%

Una o diverses vegades al mes 33,8% 28,2% 19,7%

Cap dia 9,4% 15,3% 13,6%

total 100,0% 100,0% 100,0%

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

taula 17. Freqüència amb què es troba amb veïns i/o veïnes. població de 65 anys i més. 
Barcelona, resta de l’aMB i resta de catalunya, 2011

 Barcelona resta de l’aMB resta de catalunya

No té veïns ni veïnes 3,6% 5,8% 4,3%

Cada dia 9,8% 5,5% 21,6%

Una o diverses vegades a la setmana 33,7% 19,5% 37,7%

Una o diverses vegades al mes 29,5% 37,2% 18,2%

Cap dia 23,4% 31,9% 18,2%

total 100,0% 100,0% 100,0%

Font: Idescat i IERMB. Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011.
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familiars. Pel que fa a les relacions amb 
la xarxa d’amistats, el percentatge de 
dones que no s’hi troba mai és superior 
al d’homes (12,2% i 5,8%), i la freqüèn-
cia de relació és una mica més intensa 
en els homes (es veuen cada dia: 10,7% 
i 7,7%). Tot i això, la major part de les do-
nes també té una relació freqüent amb 
les seves amistats.

Així, la principal diferència entre homes 
i dones quant a les seves relacions so-
cials, és que hi ha una major proporció 
d’homes que no es relacionen amb la fa-
mília, mentre que hi ha més dones que 
no tenen xarxa d’amistat. Ara bé, entre 
la gent gran que sí que es relaciona amb 
amistats o familiars no s’estableixen di-
ferències rellevants segons el sexe pel 
que fa a la freqüència de relació.

taula 18. Freqüència amb què es troba amb familiars segons el sexe. població de 65 anys i més. 
Barcelona, 2011

 Homes dones

No té familiars 2,3%  1,2% 

Cada dia 13,3%  12,8% 

Una o diverses vegades a la setmana 57,1%  56,5% 

Una o diverses vegades al mes 19,1%  22,8% 

Cap dia 8,3%  6,7% 

total 100,0% 100,0%

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

taula 19. Freqüència amb què es troba amb amistats segons el sexe. població de 65 anys i més. 
Barcelona, 2011

 Homes dones

No té amics ni amigues 0,7%  1,7% 

Cada dia 10,7%  7,7% 

Una o diverses vegades a la setmana 44,6%  48,1% 

Una o diverses vegades al mes 38,2%  30,4% 

Cap dia 5,8%  12,2% 

total 100,0%  100,0% 

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

3.3.2.  L’associacionisme

La promoció de la participació de la gent 
gran és imprescindible per a un enve-
lliment actiu. La pertinença a associa-
cions socials, econòmiques, culturals, 
esportives, esportives, solidàries, etc. 
contribueix al benestar i a la realització 
personals i facilita la participació social 
i comunitària de les persones grans mit-
jançant la realització d’activitats i el fo-
ment de les relacions socials. De fet, tal 
i com mostra el gràfic 50, s’observa certa 
tendència a pertànyer més a associa- 
cions a mesura que s’incrementa l’edat. 
La major pertinença a associacions cor-
respon als grups d’edat adulta (un 38,8% 
de les persones de 50 a 64 anys i un 36,2% 
de les de 35 a 49 anys), i també a la pobla-
ció més envellida de la ciutat (39,2%). 
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L’any 2011 el 36,2% de la població de 65 
anys i més de Barcelona pertany a algun 
tipus d’associació. En comparació amb 
la resta de l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona i de Catalunya, el nivell d’associ-
acionisme de la gent gran de Barcelona 
és força menor. A la resta de l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona el percentatge 

de gent gran associada és del 45,6% i a 
la resta de Catalunya arriba al 50,8%. En 
el període 2006-2011 s’observa un de-
crement en el nivell d’associacionisme 
de la gent gran de la ciutat, mentre que a 
la resta de territoris la tendència ha es-
tat la contrària.

gràfic 50. pertinença a associacions segons el grup d’edat. població de 16 anys i més. 
Barcelona, 2011

Font: Idescat i IERMB. Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011.
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gràfic 51. pertinença a associacions. població de 65 anys i més. Barcelona, resta de l’aMB  
i resta de catalunya, 2006 i 2011
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Segons la diversitat de perfils de la gent 
gran, destaca que els homes pertanyen 
a associacions i clubs en major propor-
ció que les dones (44,1% els homes i 
30,0% les dones). 

Pel que fa al tipus d’associacions, l’any 
2011 la gent gran de Barcelona pertany 
sobretot a casals d’avis (11,8%) i clubs 
esportius (8,5%). A continuació, fins a un 

6,2% pertany a algun tipus d’associació 
solidària o ecologista i un 5,1% a una as-
sociació de veïns i veïnes. La pertinença 
a altres tipus d’associacions és més mi-
noritària. En les pàgines següents s’exa-
mina amb més deteniment la participació 
social de la gent gran mitjançant la per-
tinença a clubs o associacions segons les 
seves característiques sociodemogràfi-
ques i les seves condicions de vida.

gràfic 52. pertinença a associacions segons el sexe. població de 65 anys i més. Barcelona, 2011 

Font: Idescat i IERMB. Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011.
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taula 20. tipus d’associació a la qual pertany. població de 65 anys i més. Barcelona, 2011 

Casal d’avis/àvies 11,8%

Club esportiu 8,5%

Associació ecologista, comitès de solidaritat, ONG 6,2%

Associació de veïns i veïnes 5,1%

Associació cultural (corals, cercles d’art, etc.) 4,1%

Sindicat o partit polític 2,9%

Centre excursionista, casal de joves, esplais, escoltes 2,3%

Associació professional 0,5%

Altres tipus d’associacions 7,9%

Font: Idescat i IERMB. Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011.
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3.3.3. L’aïllament social

La solitud i l’aïllament social no només 
són impediments per a un envelliment 
actiu sinó que signifiquen no poder dis-
posar d’una xarxa relacional a qui recór-
rer en cas de necessitat i, fins i tot, po-
den tenir conseqüències negatives per 
la salut. Ara bé, solitud i aïllament social 
no són estrictament el mateix concepte. 
La solitud es pot definir com una situa-
ció experimentada pels individus segons 
la qual hi ha una manca de certes relaci-
ons socials (o una manca de la qualitat 
de les mateixes) que no és volguda o no 
és satisfactòria per a l’individu. Segons 
aquesta definició, la solitud és una sen-
sació subjectiva que depèn de la perso-
na que l’experimenta. Per contra, l’aïlla-
ment social és la descripció objectiva 
d’una situació en què hi ha una absèn-
cia de relacions amb altres persones o 
en què la quantitat de relacions socials 
és baixa, i se sol establir segons criteris 
tècnics i no segons una percepció indivi-
dual. Així, persones que tècnicament es 
poden considerar aïllades poden no sen-
tir-se soles, mentre que persones que no 
estan aïllades segons la definició tècni-
ca poden tenir igualment un sentiment 
de solitud (ActiveAge, 2008).

A continuació s’estudia la proporció de 
gent gran de la ciutat que viu en situació 
d’aïllament social i com varia aquesta 
proporció en funció dels diferents per-
fils sociodemogràfics de la població 
gran i les seves condicions de vida. Amb 
aquesta finalitat s’han construït tres in-
dicadors que s’adapten els conceptes i 
criteris tècnics d’altres recerques euro-
pees (Scharf et al. , 2005). 

El primer indicador que es presenta és 
l’índex d’aïllament social, que quantifi-
ca la proporció de població que no té ni 
família, ni amistats, ni veïns ni veïnes, 
o si en té s’hi relaciona amb poca fre-
qüència. El segon indicador és l’índex 
de no participació en activitats socials, 
que mesura el percentatge de població 
que no pertany a associacions, clubs o 

altres entitats i que no fa mai activitats 
amb companys i/o companyes de club o 
associació. Finalment, l’índex d’exclusió 
de les relacions socials sintetitza els dos 
indicadors anteriors i considera com a 
excloses les persones que experimenten 
aïllament social i que a més no partici-
pen en activitats socials. 

A la ciutat de Barcelona, l’any 2011 un 
21,4% de la gent gran es troba en situ-
ació d’aïllament social. La proporció de 
gent gran de la ciutat que viu aïllada és 
menor que la de la resta de població 
gran de l’Àrea Metropolitana de Barcelo-
na (31,7%), però més elevada que la de 
la resta de Catalunya (16,4%). Pel que 
fa a la no participació en activitats soci-
als, el 63,9% de la gent gran de la ciutat 
no pertany a cap club ni associació i no 
es troba mai amb companys i/o compa-
nyes d’aquest tipus d’entitats. A la resta 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona el 
percentatge de gent gran que no parti-
cipa en activitats socials és encara més 
elevat (71,8%) i a la resta de Catalunya 
queda prop del 65%. Amb tot, la propor-
ció de gent gran de Barcelona que es pot 
considerar exclosa de les relacions so-
cials l’any 2011 és del 19,0%, un percen-
tatge menor que el referent a la resta de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, però 
més elevat que el de les persones grans 
de la resta de Catalunya. 

Diversos estudis identifiquen l’edat com 
un dels factors rellevants en l’exclusió 
de les relacions socials. Així, a mesura 
que la població es fa gran s’incrementa-
ria l’aïllament, sobretot en el grup més 
envellit perquè són persones que fa més 
anys que no treballen i la seva xarxa pro-
fessional ha desaparegut, els seus fills 
no viuen a casa i la seva parella i les se-
ves amistats poden haver mort. Ara bé, 
la importància del factor de l’edat en 
l’explicació de l’aïllament social es mi-
nimitza quan hi intervenen altres varia-
bles, com l’estat de salut o el nivell de 
renda (Jehoel-Gijsbers i Vrooman, 2008). 
Aquests factors poden comportar-se de 
manera ambivalent i limitar o beneficiar 
la possibilitat d’establir relacions soci-
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als. Per exemple, la manca de salut pot 
limitar les possibilitats de relacionar-se 
socialment en dificultar la mobilitat, a la 
vegada que pot promoure l’increment de 
relacions socials ja que l’entorn social i 
els recursos assistencials despleguen 
l’atenció cap al malalt. En el seu estudi, 
Scharf et al.  (2005) indiquen que l’exclu-
sió de les relacions socials entre la gent 
gran no tendeix a variar significativa-
ment segons l’edat o el sexe, però sí que 
ho fa segons la seva percepció de l’es-
tat de salut i de la seva qualitat de vida. 
Així, les persones grans que declaren un 
mal estat de salut o una mala qualitat 
de vida resulten més propenses a patir 
aïllament i exclusió de les relacions so-
cials. Els mateixos autors mostren com 
la renda, la pobresa i les privacions ma-
terials també poden contribuir a restrin-
gir la participació en els diversos tipus 
de relacions socials informals. 

A la ciutat de Barcelona, l’any 2011, el 
percentatge de població que es pot con-
siderar exclosa de les relacions socials 
s’incrementa a mesura que ho fa l’edat, 
fins arribar als 74 anys. El salt més sig-
nificatiu es dóna en assolir els 50 anys: 
l’exclusió de les relacions socials s’in-
crementa des del 16,6% de la població 
de 35 a 49 anys fins al 21,5% de la que té 

entre 50 i 64 anys. La població de 65 a 74 
anys és la que pateix exclusió de les re-
lacions socials en major proporció (fins 
a un 21,7% de les persones d’aquesta 
edat). A partir dels 74 anys d’edat, però, 
la proporció de població exclosa dismi-
nueix significativament i se situa en ín-
dexs similars als de les persones més 
joves. Aquesta dada suggereix que les 
persones més envellides es relacionen 
amb més freqüència amb el seu entorn 
social perquè s’activa la seva xarxa de 
suport formal i informal. 

Sigui com sigui, l’anàlisi per al conjunt 
de població de 65 anys i més ofereix re-
sultats interessants i confirma les tesis 
segons les quals l’exclusió de les rela- 
cions socials és major quan la percepció 
de l’estat de salut és dolenta i quan l’ac-
tivitat social es pot veure restringida pel 
baix nivell de renda, la pobresa i les pri-
vacions materials. Així, tal i com il·lustra 
la taula 21, el percentatge de població 
de 65 anys i més que es pot considerar 
exclosa de les relacions socials s’incre-
menta a mesura que disminueix el nivell 
de renda (des del 14,8% de la gent gran 
que disposa d’una renda més elevada 
fins al 25,0% dels que tenen un nivell de 
renda més baix). L’exclusió de les rela- 
cions socials també és més freqüent 

gràfic 53. exclusió de les relacions socials segons les característiques de la població. població 
de 16 anys i més. Barcelona, 2011
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entre la població gran que està en situ-
ació de risc de pobresa, privació materi-
al severa o bé que viu en llars amb una 
intensitat de treball baixa (taxa AROPE). 
Pel que fa a l’estat de salut, la propor-
ció de gent gran exclosa de les relacions 
socials s’incrementa a mesura que es 
percep un estat de salut més deteriorat, 
passant del 17,9% entre la gent gran que 
considera que té una salut bona al 31,2% 
dels que declaren una salut dolenta o 
molt dolenta. El sexe també marca di-
ferències, essent els homes els que es 
troben en situació d’aïllament social en 
més proporció (20,7% i 18,0% respecti-
vament). Finalment, com ja s’ha dit ante-
riorment, la població de 65 a 74 anys es 
troba més aïllada que les persones més 
envellides. 

taula 21. exclusió de les relacions socials segons les característiques de la població. població 
de 65 anys i més. Barcelona, 2011

 exclusió de les relacions socials (% d’exclosos)

edat 

De 65 a 74 anys 21,7

75 anys i més 16,4

sexe 

Homes 20,7

Dones 18,0

renda personal equivalent disponible anual 

Fins al 50% de la mediana 25,0

Del 50 al 150% de la mediana 19,2

Més del 150% de la mediana 14,8

taxa de risc de pobresa o exclusió social 

Sense risc d’exclusió 17,9

En situació de risc d’exclusió 22,8

percepció de l’estat general de salut 

Bo o molt bo 17,9

Regular 26,1

Dolent o molt dolent 31,2

Font: Idescat i IERMB. Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011.
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augment de la complexitat de la transi-
ció de l’activitat a la inactivitat i aparició 
de nous riscos de vulnerabilitat econò-
mica

• El fort augment de l’atur que s’ha pro-
duït en el context de crisi també ha afec-
tat la població activa d’edat madura (de 
50 a 64 anys), augmentant el risc d’anti-
cipació del trànsit a la inactivitat per les 
seves dificultats per reincorporar-se al 
mercat laboral. 

• El grup d’edat que apareix més perjudi-
cat a Barcelona en aquest sentit és el de 
60 a 64 anys, entre els quals el 2011 ha 
caigut fins i tot la proporció de població 
ocupada respecte al 2006, ja que s’ha pas-
sat del 35,8% al 29,9%, fruit de l’augment 
de persones aturades (del 1,7% al 10,7%) 
i de les prejubilacions o de les jubilacions 
anticipades (del 22,7% al 26,9%). 

• En el grup de 55 a 59 anys s’ha triplicat 
l’atur, que ha passat del 4,3% al 12,4%, 
al mateix temps que s’han reduït signifi-
cativament les prejubilacions, de mane-
ra que augmenta la vulnerabilitat econò-
mica d’aquest segment de població. 

• L’any 2011, el 18,4% de la població 
activa o prejubilada de 55 a 64 anys de 
Barcelona rep algun tipus de prestació 
social com a ingrés principal, mentre 
que un 6,7% d’aquesta població no rep 
cap tipus d’ingressos i queda totalment 
al descobert del sistema de benestar. 
Per tant, això vol dir que pràcticament 
una de cada quatre persones actives o 
prejubilades d’entre 55 a 64 anys no rep 
rendes del treball com a ingrés principal 
(25,1%), ni provinents de fonts privades. 

• Considerant els ingressos de la llar, el 
15,4% de la població d’entre 55 a 59 anys 
ja viu en llars en què el tipus d’ingrés 
principal són les transferències socials 
i aquest percentatge augmenta fins al 
48,1% entre la població de 60 a 64 anys, 
superant fins i tot la proporció de per-
sones d’aquesta edat que viuen en llars 
en què la font principal d’ingressos són 
les rendes del treball (44,9%). Aquests 

resultats tornen a posar de manifest la 
vulnerabilitat econòmica d’aquest seg-
ment de població, sobretot en aquells 
casos en què la manca d’ingressos per 
treball no és compensada per cap dels 
membres de la llar. 

polarització d’ingressos entre la pobla-
ció activa d’edat madura i compactació 
dels ingressos de la població jubilada

• La població de 55 a 64 anys és el grup 
d’edat que presenta les ràtios S75/S25 
i S90/S10 més elevades (2,71 i 5,23, 
respectivament), la qual cosa vol dir 
que és el segment de població en què 
les distàncies entre els que més cobren 
i els que menys cobren són més grans. 
Aquesta situació reflecteix la bretxa 
econòmica que s’obre en aquest seg-
ment de població quan es produeix la 
pèrdua del lloc de treball.

• La població de 65 anys i més presenta 
les ràtios S75/S25 i S90/S10 més bai-
xes, la qual cosa indica una major co-
hesió dels ingressos entre els que més 
cobren i els que menys, resultat de l’e-
fecte que provoquen les transferències 
socials en aquest col·lectiu. 

increment de la coresidència amb fills 
o familiars amb l’arribada de la crisi

• Amb l’arribada de la crisi la convivèn-
cia amb fills o altres familiars ha ex-
perimentat un fort increment entre les 
persones de 75 anys i més, ja que s’ha 
tornat gairebé a valors de l’any 2000 
(27,0%), després de registrar-se una 
gran davallada l’any 2006 (15,7%).

• Darrere d’aquest canvi de tendència 
podria haver-hi el fet que davant de les 
dificultats econòmiques pròpies del 
context de crisi les famílies no pogues-
sin fer front a les despeses que suposen 
les residències geriàtriques i estigues-
sin assumint elles en major grau la cura 
d’aquestes persones. Una altra hipòtesi 
està relacionada amb la contribució de 

concLusions
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les persones grans al sosteniment eco-
nòmic dels seus descendents. 

disminució del risc de pobresa de les 
persones grans amb l’arribada de la crisi

• El 18,1% de les persones grans de la 
ciutat es troba en risc de pobresa. Si es 
considera com a comunitat de referència 
la població barcelonina, a la vegada la 
més propera en termes socials i de per-
tinença a una col·lectivitat, el percen-
tatge ascendeix fins al 20,0%. En termes 
absoluts, la situació de risc de pobresa a 
la capital catalana entre la població de 
65 anys i més afecta un col·lectiu que 
comprèn entre 60.000 i 67.000 persones.

• Si abans de la crisi el risc de pobresa 
de les persones grans era superior a la 
mitjana i a la resta de grups d’edat, l’any 
2011 és inferior. Aquesta situació no es 
donava des de principis de la dècada 
dels anys noranta (Ayala i Sastre, 2007; 
Laparra i Pérez, 2012). 

• La reducció de les taxes de risc de po-
bresa de les persones grans no es pot 
atribuir a millores en el sistema de pen-
sions, sinó que és el resultat de l’efecte 
que ha tingut en la distribució de la ren-
da la forta disminució d’ingressos que 
s’ha produït entre la població activa com 
a conseqüència de la crisi.

• Un altre dels canvis rellevants consta-
tats és que el rostre de la pobresa de la 
gent gran de la ciutat de Barcelona ja no 
és tan clarament femení. Si als anys 2000 
i 2006, una mica més de dues de cada cinc 
dones de 65 anys i més de la capital es tro-
bava per sota el llindar de pobresa (43,0% 
l’any 2000 i 44,6% l’any 2006), l’any 2011 
s’hi trobava una de cada cinc (20,9%). 

La Llei de dependència millora l’atenció 
de les persones grans amb problemes 
d’autonomia personal

• L’evolució en el període 2006-2011 mos-
tra una disminució significativa de la po-

blació gran de Barcelona amb dificultats 
que queda desatesa. Així, el percentatge 
de persones grans que no reben ajuda  
de ningú ha minvat en tots els tipus de 
dificultats. Per exemple, la gent gran 
amb dificultats per pujar i baixar esca-
les que quedava desatesa l’any 2006 era 
del 22,9%, mentre que el 2011 no arriba 
al 7%. 

Millora substancial de les condicions 
residencials de les persones grans en 
relació amb la resta de població

• En les darreres dècades la població 
gran ha incrementat la seva condició de 
propietària de l’habitatge respecte a la 
resta de la població. Del 1990 al 2006 ha 
augmentat del 50,7% al 68,6% la propor-
ció de població de 65 anys i més amb la 
residència principal totalment pagada, 
però a partir del 2006 l’augment d’aquest 
règim de tinença ha estat molt suau, no 
arriba als dos punts percentuals (70,1% 
al 2011). Per la seva banda, els llogaters 
han seguit una tendència similar però a 
la inversa. És a dir, registren una dava-
llada important durant el període 1990-
2006, en què passen del 40,5% al 22,2%, 
i gairebé s’estanca aquesta tendència 
amb l’arribada de la crisi (21,6% al 2011). 

• Les condicions residencials de la po-
blació gran són pitjors quan viuen en 
habitatges de lloguer. Per exemple, el 
23,6% de la població de 65 anys i més 
que viu en un habitatge llogat declara 
que té problemes de goteres, humitats 
o podridura en terres, sostres o fines-
tres al seu habitatge, per un 10,1% en 
el cas dels propietaris. Però aquestes 
diferències que es troben en les condi-
cions d’habitabilitat de la gent gran se-
gons el règim de tinença no són un fe-
nomen exclusiu d’aquest col·lectiu, sinó 
que es reprodueixen pràcticament de 
la mateixa manera en la resta de grups 
d’edat. Fins i tot, entre la població de 16 
a 34 anys que viu de lloguer, en general, 
una proporció més elevada d’individus 
sofreix problemes de l’habitatge. Això 
vol dir que les males condicions d’habi-



66

Qualitat de vida,
igualtat i esports

Les condicions  
de vida de  
les persones grans  
a la ciutat  
de Barcelona

tabilitat no es deriven necessàriament 
dels contractes de renda antiga com 
s’ha apuntat en nombroses ocasions. 
Per tant, el canvi en la normativa d’ar-
rendaments urbans no hauria acabat de 
millorar l’oferta d’habitatges de lloguer a 
Barcelona, ja que ara la població jove és 
un dels col·lectius més perjudicats. 

• L’impacte de la despesa d’habitatge 
en la renda familiar de la població de 65 
anys i més és menor en relació amb la 
resta de població. Per exemple, la taxa 
de sobrecàrrega de despesa de la llar se 
situa entre la població de 65 anys i més 
de Barcelona en el 8,1%, molt per sota de 
les puntuacions de la població de 35 a 64 
anys (21,5%) i de la població més jove, 
que és la que en registra un valor més 
elevat (28,2%).

L’aïllament social s’incrementa amb 
factors com l’estat de salut o el nivell de 
renda

• El percentatge de població de 65 anys 
i més que es pot considerar exclosa de 
les relacions socials augmenta a mesu-
ra que disminueix el nivell de renda (des 
del 14,8% de la gent gran que disposa 
d’una renda més elevada fins al 25,0% 
dels que tenen un nivell de renda més 
baix). 

• Pel que fa a l’estat de salut, la propor-
ció de gent gran exclosa de les relacions 
socials s’incrementa a mesura que es 
percep un estat de salut més deterio-
rat, passant del 17,9% entre la gent gran 
que considera que té una salut bona al 
31,2% entre els que declaren que tenen 
una salut dolenta o molt dolenta. 
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