
                                                                                                                        

PRESENTACIÓ INFORME DADES SOCIODEMOGRÀFIQUES

Aquest  és  el  segon  informe  de  l’Observatori  de  les  Persones
Majors que recull les principals dades sociodemogràfiques de les
persones majors de Mallorca, que actualitza la informació relativa
als dos darrers anys (2014 i 2015) d’aquest important col·lectiu
de persones. A diferència de l’informe anterior, aquest no inclou
les  dades  relatives  als  recursos,  ja  que  des  de  les  diferents
comissions  de  treball  de  l’observatori  actualment  s’estan
recopilant les dades relatives a aquésts per poder elaborar un
catàleg de recursos.

L’informe s’estructura en una primera part general,  que ofereix
un  conjunt  d’indicadors  demogràfics,  econòmics,  socials  i
sanitaris, i mostra una “fotografia” de la situació de les persones
grans de Mallorca. I, en la segona, es pot observar l’evolució de
la població major als darrers cinc anys per mancomunitats i per
municipis.

Si  bé  pràcticament  la  totalitat  de  la  informació  se  centra  a
Mallorca, s’han incorporat algunes dades del  conjunt de les Illes
Balears, com les relatives a les pensions i a les persones majors
que viuen soles,  que hem considerat  prou rellevants  com per
tenir-les en compte en aquest informe, encara que no les trobem
desglossades per illes.

Com ja  es  va  reflectir  a  l’informe  anterior,   la  població  gran
continua  augmentant  a  l’illa,  tant  en  termes  absoluts  com en
termes relatius. El sexe predominant en la vellesa és el femení.

En termes generals, els municipis amb més persones majors són
també els que tenen una major densitat de població; no obstant
això, en termes relatius, els més envellits són els més petits de la
franja de Tramuntana i de la zona del Pla. Si analitzam les dades
dels darrers anys, sembla que en aquests darrers municipis  les
taxes d’envelliment i  sobreenvelliment han arribat a un llindar
superior i s’hi han estabilitzat els darrers 2-3 anys.

Els  municipis  amb major densitat de població no són els que
presenten els índexs d’envelliment més elevats, però sí que són
els que experimenten un creixement constant d’aquest índex els

observatorimajors@imas.conselldemallorca.net
C/ General Riera, 67, 07010 Palma

Tel: 971763325 (ext. 4126, 1134, 1328) Fax: 971760068 

mailto:observatorimajors@imas.conselldemallorca.net


                                                                                                                        

darrers anys. Aquest fet obliga a  replantejar la planificació de
l’atenció i l’adequació dels serveis adreçats a aquest sector de
població, cada vegada més nombrós

La  principal  causa  de  mortalitat  entre  les  persones  majors,
continuen sent les malalties cardiovasculars. S’hauria d’intentar
reduir el nombre de morts per aquesta causa i l’estada mitjana
hospitalària,   promovent oportunitats  d’activitat  física i  mental
adaptades a les capacitats de les persones majors. Això també
redundaria en la salut mental de les persones majors, i es podria
reduir el nombre de suïcidis en aquest sector de la població.

Les pensions percebudes per les persones majors són baixes, no
obstant això, comparant amb la població més jove, la taxa de risc
de pobresa és inferior. Les dificultats econòmiques del col·lectiu
de persones grans obliguen a prendre mesures per garantir que
tots puguin viure amb condicions dignes i amb qualitat de vida.

Per acabar, cal destacar que el nombre de persones majors que
viuen soles ha augmentat, especialment entre les dones. Aquest
fet implica que s’ha d’oferir una xarxa d’activitats i recursos per
pal·liar  la  solitud  i  reduir  el  risc  de  desprotecció  d’aquest
col·lectiu de persones.

Esperam que aquest document sigui una font útil  d’informació
sobre a la  situació de les persones majors,  perquè des de les
diferents  entitats  i  administracions  es  puguin  dissenyar  línies
d’actuació  eficients  adreçades  a  aquest  col·lectiu  de  persones
cada vegada més nombrós.
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