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L’estudi centra l’atenció en la gent gran (persones de 65 anys i més) de Barcelona. Aquest 
col·lectiu representa, a 2010, el 20’57% dels 1.617.337 habitants de la ciutat comtal quan, a la 
segona dècada del S.XX, només representava el 5% de la població total. 
 
La generalització i extensió de la població de 65 anys i més, és a dir, l’ increment quantitatiu i de 
l’esperança de vida a la ciutat, planteja una novetat a la qual s’han d’enfrontar les ciutats 
replantejant-se el paper d’aquest col·lectiu  i donant resposta a les seves necessitats i als reptes 
que planteja un volum de gent gran tan destacat.  
 
Aquest estudi se centra en la gent gran a Barcelona, a escala de barri. Es destaquen les 
característiques de cinc dels setanta-tres barris de la ciutat, tot analitzant les de caire social, 
estructural i econòmic. Així l’estudi general del col·lectiu i la revisió detallada de cinc barris (amb 
perfils diferents) permet obtenir una imatge general de barri, identificant-ne els aspectes que el 
caracteritzen i que, per tant, es tindran en compte per a la contextualització i caracterització de 
l’eina d’anàlisi. 
 
L’enquesta per qüestionari, instrument escollit com a eina per a una futura recollida d’informació 
del col·lectiu objecte d’estudi del present treball, es construeix a partir de l’Enquesta de 
Condicions de Vida i Hàbits de la població duta a terme per la Generalitat de Catalunya, a través 
de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB), tot seleccionant, adaptant 
preguntes i afegint-ne de noves per tal d’aconseguir l’assoliment dels tres objectius de 
l’enquesta: 
 
- Conèixer i analitzar les condicions de vida i hàbits de la gent gran a la ciutat. 
- Identificar les característiques territorials dels barris 
- Identificar els punts forts i els dèbils dels barris des de la perspectiva de la gent gran. 

 
El resultat és, doncs, la construcció de l’Enquesta, per qüestionari, de les condicions de vida, els 
hàbits i percepcions de l’entorn de la gent gran a Barcelona. 
 
Amb l’elaboració i posterior realització d’aquesta enquesta es pretén crear una eina de recollida 
de dades que permeti fer un diagnòstic de la situació del col·lectiu a la ciutat, a escala de barri, 
per a poder-ne millorar les condicions de vida, la convivència i la relació que tenen amb l’entorn i, 
així, aconseguir una millor qualitat de vida de la gent gran i pel barri en general. 
 
L’anàlisi de les dades obtingudes a partir de l’enquesta permetrà l’elaboració i el disseny d’unes 
polítiques i la proposta d’unes actuacions que han de comportar millores en les condicions de 
vida de la gent gran i, sobretot, de les futures generacions.  
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