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L’objectiu d’aquest treball és estudiar les relacions que s’estableixen entre la gent gran i el barri en el 

que viuen a la ciutat de Barcelona. Per al desenvolupament de l’estudi  s’escolliran dos barris amb 

similar presència de gent gran però amb diferent perfil socioeconòmic.  

 

Per a poder estudiar aquestes relacions es farà un anàlisi global d’aquest col·lectiu a la ciutat, 

analitzant-ne la seva distribució així com les seves condicions socioeconòmiqes. Una vegada estigui 

definida la situació d’aquest col·lectiu, i triats els dos barris, es procedirà a l’estudi profund d’aquests, 

tant de la morfologia, com de les característiques socio-professionals i de l’estat dels habitatges i els 

serveis que s’hi localitzen i que formen part del dia a dia de la gent gran (mercats, centres sanitaris, 

centres cívics, places, comerç, transports públics... ).  

 

La metodologia utilitzada per a la realització dels diferents apartats que composen l’estudi serà una 

metodologia, bàsicament, quantitativa: ús de dades estadístiques obtingudes d’institucions públiques: 

INE, Idescat, Ajuntament de Barcelona i d’enquestes oficials (enquesta de condicions de vida, 

enquesta social...). Dades reforçades amb metodologia qualitativa basada en articles científics i 

estudis fets sobre gent gran, envelliment, condicions de vida de Barcelona i monografies dels barris 

àmbits d’estudi. 

 

La hipòtesi principal és que les condicions de l’entorn influeixen en el dia a dia i en les condicions de 

vida de la gent gran. Aquest entorn , en el cas de la gent gran, està format, bàsicament, pel barri i 

l’habitatge, àmbits que es troben dins el seu radi de mobilitat diari. Per això, un barri amb serveis, 

infraestructures i morfològicament adequat a aquest col·lectiu pot millorar substancialment la vida 

(social i sanitària) de les persones majors de 65 anys. Les condicions de l’habitatge són, a la vegada, 

claus, entre elles destaquen, pel que fa a l’edifici, la importància d’ascensor i, pel que fa al propi, 

habitatge l’estat del lavabo, la calefacció, el gas i l’electricitat. 

 

La intenció és detectar les mancances i els punts forts dels barris, i  identificar les barreres (físiques i 

socials) amb les que es troba aquest col·lectiu. Determinar quins són aquells serveis que necessita la 

gent gran, si la localització d’aquests és l’adequada, quin és l’estat dels edificis i els habitatges en els 

que viuen... permetrà esbrinar si el barri/ la ciutat dóna resposta a les problemàtiques i necessitats de 

la gent gran. 
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