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Plantejament de l’informe

L’estudi sobre Les condicions de vida de la gent

gran de Barcelona es planteja com a objectiu el

coneixement i l’anàlisi de les condicions de vida i els

hàbits de la població vella resident a Barcelona per

tal de conèixer quines són les seves característiques

i comprendre la seva situació en diversos àmbits de la

vida social. 

L’estructura del present informe manté la línia

desenvolupada en altres treballs de l’Enquesta,

partint de la delimitació de diversos àmbits des dels

quals és interessant veure la situació de la gent gran

a la ciutat de Barcelona. Els àmbits són: la família i

el perfil sociodemogràfic, l’àmbit econòmic (ingres-

sos i consum), l’espai vital (l’habitatge i l’entorn

territorial), la distribució del temps (el treball domès-

tic i les activitats de lleure) i les xarxes de relació.

L’informe es basa en la situació actual del col·lectiu

de gent gran, estudiant les seves condicions de vida

i els seus hàbits en el moment en què es va realitzar

la consulta a la població (l’any 2000). També s’analit-

za l’evolució d’aquesta situació en el període

comprès entre les dues últimes edicions de l’en-

questa: 1995 i 2000. 

El primer objectiu d’aquest treball és descriu-

re les característiques sociodemogràfiques de la

gent gran que viu a Barcelona, estudiant el seu posi-

cionament social dins de l’estructura social, els trets

principals del seu entorn familiar, la seva relació

amb el món laboral i la seva identitat geogràfica i

lingüística. El segon objectiu és analitzar les condi-

cions de vida de la gent gran a partir dels aspectes

econòmics i l’espai vital en què aquestes condicions

es desenvolupen. El tercer objectiu és saber com

distribueix la gent gran el seu temps diari, diferen-

ciant la dedicació a les tasques domèstiques i les

activitats de lleure. El quart i últim objectiu és conèi-

xer les formes de relació social de la gent gran, trac-

tades des de tres vessants, la sociabilitat, la solida-

ritat i l’associacionisme. 

L’anàlisi parteix de la hipòtesi que el col·lectiu

de gent gran de la ciutat de Barcelona es caracterit-

za per una elevada heterogeneïtat. Aquest tret té

dues conseqüències importants. La primera és que

les condicions de vida de la gent gran venen deter-

minades per les variables socials com l’estatus

social, l’educació rebuda, la seva història laboral i

els rols atributis al gènere. La segona es relaciona

amb l’edat de la gent gran. Es fa necessari distingir

entre dos grups de gent gran, situant el punt d’infle-

xió entorn als 74 anys, perquè presenten unes

característiques sociodemogràfiques i unes condi-

cions i hàbits de vida diferenciades. El grup dels més

joves és més homogeni, gaudeix d’unes millors

condicions de vida, participa més en activitats de

lleure, les seves xarxes de relació són més extenses

i és més participatiu en la vida social. 

Així, l’informe estudia cinc grans àmbits de la

vida quotidiana: el sociodemogràfic, l’econòmic, l’es-

pai vital, la distribució dels temps i les xarxes de rela-

ció. Al llarg de l’informe i per a cada tema s’analitza

quina és la situació actual de la gent gran en compa-

ració a la resta de població, quines diferències es

detecten dins el propi col·lectiu vell i com ha evolu-

cionat en el període 1995-2000 la situació en cada

àmbit concret.

Entre els principals avantatges d’aquest estu-

di hi ha la possibilitat de fer una radiografia prou

completa de les formes i condicions de vida de la

gent gran a Barcelona, recollint informació de diver-

sos àmbits i analitzant la interrelació entre ells.

També és destacable la capacitat de fer anàlisis
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dinàmiques estudiant l’evolució de les condicions de

vida en el període 1995-2000. Per contra, la principal

limitació d’aquesta investigació prové de no ser una

enquesta específicament dirigida al col·lectiu de

gent gran. És per això, que hi manquen alguns

aspectes rellevants relacionats amb les seves

condicions de vida, sobretot aquells vinculats als

àmbits de la salut, l’autonomia funcional o les

necessitats socials. Una segona limitació és que la

pròpia metodologia de l’enquesta exclou, d’una

banda, aquelles persones grans que tenen un estat

de salut precari i no estan capacitades per respon-

dre el qüestionari i, d’altra banda, la gent gran que

viu en residències geriàtriques o en altres llars

col·lectives. Cal advertir, doncs, que amb aquestes

dues exclusions, queden fora de l’estudi les perso-

nes grans més dependents. 

Aspectes metodològics

La informació que es presenta en aquest estu-

di procedeix de la base de dades de l’Enquesta de la

Regió de Barcelona, de la qual s’ha treballat amb la

subpoblació de la ciutat de Barcelona per a l’elabo-

ració d’aquest monogràfic. 1 L’anàlisi de les condi-

cions de vida de la gent gran de Barcelona està

centrada en els resultats de l’edició dels anys 2000 i

1995, amb l’objectiu de no limitar l’estudi només a la

descripció de la situació actual i introduir-hi l’anàlisi

de l’evolució dels diferents aspectes que es tracten. 

L’any 1995 la submostra de Barcelona fou de

2.115 persones entrevistades, de les quals 517 eren

majors de 64 anys. L’any 2000 es van entrevistar 1.890

barcelonins, dels quals 484 superaven els 64 anys. En

tots dos casos, s’ha recollit informació de la població

de 18 i més anys. El nivell d’error relatiu assumit es

troba situat al voltant del ±2% per al conjunt de la

ciutat i del ±4,5% per al subcol·lectiu vell. 

L’explotació estadística es basa en la descrip-

ció dels principals aspectes que caracteritzen aquest

col·lectiu, així com dels seus principals condicio-

nants. Per a això, es presenta un informe descriptiu

basat en freqüències i en creuaments bivariants o,

fins i tot, quan la grandària de la mostra ho permet,

trivariants, amb l’objectiu d’establir diferències dins

del grup de gent gran en funció de factors generacio-

nals, culturals, econòmics, etc.

El tipus d’anàlisi utilitzat en aquest informe ha

estat majoritàriament descriptiu i s’han escollit com a

variables de segmentació les estàndards en la inves-

tigació sociològica, l’edat, el gènere, el nivell d’estu-

dis i la categoria socioprofessional familiar. 

Pel que fa a l’estructura de l’informe i donat el

volum d’informació amb què s’hi treballa, s’ha optat

per incorporar en el text només les taules i els gràfics

que recullen les principals informacions i adjuntant la

resta de dades en un annex final de taules. 
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1
Per tal de garantir la representativitat estadística de les dades corresponents als dos grups d’edat dins del col·lectiu de gent gran, s’ha aplicat una

ponderació a posteriori a les dades de l’enquesta per a ajustar-les a la distribució poblacional d’aquests grups d’edat. Com a conseqüència d’aquesta
ponderació, les dades globals del conjunt de la ciutat es veuen lleugerament modificades en relació als resultats publicats en la resta d’informes de

l’Enquesta de la Regió de Barcelona. Amb tot, aquestes variacions no són significatives i en cap cas interfereixen en la interpretació 


