
Gent Gran i Cures
Barri Sagrada Família



Algunes dades del barri (Gent Gran):

Majors de 65: 11.609 - 22%  (62% dones)

Majors de 75: 6201 - 12% (64% dones)
El percentatge de gent gran (majors de 65 anys) és més alt que el de Barcelona i que el dels barris del Districte, però no 
destaca especialment en comparació amb els altres barris de Barcelona. En canvi, en nombres absoluts és el quart barri 
amb més gent gran: 

- Persones majors de 65 anys que viuen soles: 3.198 (28%). El 35% de les dones majors de 65 anys viuen soles.

- Persones majors de 75 anys que viuen soles: 2.034 (33%). El 41% de les dones majors de 75 anys viuen soles.



Algunes dades del barri (immigració): 
● Persones nascudes a l’estranger: 15.910 - 30% (la majoria nacionalitat estrangera = no poden votar)

● El 37% d’aquestes provenen d’Amèrica Llatina (sense comptar passaports italians) - Veneçuela, Colòmbia, 
Perú -  migracions feminitzades  (treballadores de la llar, monomarentals…)

● El 10% de Xina - no hi ha cap projecte al barri adreçat a població Xinesa, ni entitat representant 

És el barri de Barcelona amb més persones d’origen veneçolà, un dels barris amb més persones d’origen colombià i peruà.

A la Sagrada Família hi viuen 1.772 persones d’origen xinès, que representen el 20% del total de tota Barcelona. 

L’any 2020 es van empadronar al barri 2.806 persones. La majoria de persones nouvingudes al barri tenen nacionalitat estrangera (el 68%). La majoria amb nacionalitat italiana, colombiana, veneçolana, peruana, argentina i 
xinesa. L’any 2020 1.413 persones van arribar directament d’altres països.



Algunes dades generals (cures):
Segons l’estudi realitzat per l’Agència de Salut Pública de Barcelona (2018), el 33,5% de les dones d’entre 45 i 
64 anys realitzen tasques de cura, a les quals cal sumar les dones majors de 65, que encara ho fan en 
major mesura (37,6%) i especialment dins de la llar i sense suport (17,2%). 

El treball de la llar i les cures és la primera i principal opció laboral per a moltes dones migrades. El 
percentatge de dones d’origen estranger és vuit vegades superior al de dones de nacionalitat espanyola en 
aquesta branca d’activitat, en què l’Enquesta de població activa no detecta homes. 

Rigol (2019) menciona que cal tenir en compte que:
- 7 de cada 10 dones treballadores de la llar en règim d’internes són migrades extracomunitàries
- El 96% d’aquestes estan a càrrec de tasques de cura. 
- El 73,7% de les dones estrangeres que treballen en el sector provenen de l’Amèrica Llatina. 



PROJECTES COMUNITARIS ADREÇATS A GENT GRAN
● PDC - COMISSIÓ GENT GRAN 

○ Rutes de Salut  — Coordina i dinamitza Fundació Claror
○ En Bici Sense Edat — Amb associació “En Bici Sense Edat”

● Vincles - Fundació Aroa (neix al PDC)

● Prescripció Social (2017-2020 adreçada a Gent Gran)

● Ajuntament
○ RADARS — Lidera Serveis Socials — Taula Radars
○ Vincles BCN



EQUIPAMENTS PER A LA GENT GRAN

● Casal Gent Gran – tancat!!
● Torrent d’en Mariner – espai i projecte específic per a Gent Gran

● Ocupació d’espais i activitats a la resta d’equipaments.

● Zona petanca i pèrgola Aula Ambiental. Ocupació diària.



Entitats Gent Gran:

● Amics de la Gent Gran - acompanyament gent gran
● AFAB - atenció persones amb Alzheimer i famílies
● Fundació Aroa - Vincles i altres
● Fundació Enllaç  – Gent Gran LGTBI
● Fundació Catalunya la Pedrera - REMS, Dina en Companyia
● ACA - Associació Coordinadora d'Activitats  per a la gent gran

Altres que fan accions:

CAPs, Fundació Salut i Envelliment, COS, CatNova…



CURES: persones cuidadores (familiars o professionals)

● PDC:
○ Formació adreçada a treballadores de la llar (organització i intervenció amb entitats serveis 

i equipaments del barri) 
○ Campanya #ambsummacura – promoció contractació digna treball de la llar - 

curadigna.bcn.coop
○ Educart – tallers artteràpia per a dones cuidadores familiars (són dones grans)

AFAB - GAM per a famílies

CAPs - previsió tallers per a cuidadores

https://curadigna.bcn.coop/

