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Canvi demogràfic 
 

 
 
 
 
 
 
 
Què significa el canvi demogràfic? 
 
Mai hem estat davant d’un canvi demogràfic tan 
important. La població mundial no només 
augmenta, sinó també envelleix. L’any 2011 ja hi 
havia 650 milions de persones majors de 60 anys 
i al 2050 –segons previsions actuals- n’hi haurà 2 
bilions. L’any 2050 es preveu que la quantitat de 
persones majors de 60 anys superarà la quantitat 
de persones joves. La gent viu més anys 
principalment  per avenços en les ciències 
mèdiques y tecnològiques, y millores de nutrició, 
salut i sanitat. Una important conseqüència 
d’aquest progrés és que la franja d’ edat que 
augmenta més a nivell mundial, són els majors de 
80 anys. Com a propietaris de béns immobles 
hem de  saber quines necessitats tenen la gent 

gran. Està preparat el nostre parc d’habitatges per 

aquest canvi?  
 
 
“Rehabilitar és augmentar l’autonomia personal.” 

 
 

 
Com canviarà la societat? 
 

La participació activa de la generació de gent 
gran en la societat és, probablement, no només 
una conseqüència, sinó també una necessitat. La 
societat del benestar, com la coneixem 
actualment, no desapareixerà només sota les 
pressions econòmiques dels últims anys, sinó 
també perquè la part professionalment activa de 
la societat, es reduirà en el futur. La participació 
de voluntaris i empreses privades en els serveis de 
salut, deguda a una atenció mèdica pública 
massa costosa, tindrà un paper més rellevant que 
avui en dia.  
A la llum d’aquestes dues tendències ens hem de 
preguntar si a casa hi ha prou espai per a  exercir 
activitats econòmiques i si és possible rebre a casa 
l’atenció assistencial adequada. 
 
 

www.rehabinova.com  
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Objectius de la rehabilitació 
 
La rehabilitació de l’habitatge ha d’estar dirigida 
al manteniment de l’autonomia personal, aspecte 
que proporciona una major satisfacció en 
persones d’edat avançada. 
 
 
Com ho fem? 
 
REHAB iNOVA rehabilita per facilitar la vida 
independent a la pròpia llar, no només 
proporcionant accessibilitat i adaptació funcional, 
sinó també procurant mitjançant l’arquitectura una 
bona integració social i econòmica. 
 
 
Com enfocar una rehabilitació preparada per a la 
gent gran? 
 

I. L’adaptació funcional 
 

"L’adaptació funcional de la vivenda consisteix en 
un conjunt d’ intervencions que adeqüen certs 
elements de la vivenda de persones grans amb 
l’objectiu de millorar la seva qualitat de vida i 
afavorir la permanència en la llar. Els objectes 
d’aquesta categoria són principalment les barreres 
arquitectòniques, las deficiències de funcionalitat y 
la falta d’ equipaments." 
 

II. L’adaptació social 
 

"L’adaptació social consisteix en un conjunt 
d’intervencions que adeqüen la vivenda i el seu 
entorn per a: (1) millorar la integració social de les 
persones grans; (2) facilitar el servei assistencial en 
el domicili; (3) adequar la vivenda a canvis socials, 
incloent noves formes de convivència familiar i la 
integració intergeneracional i multicultural." 
 

III. L’adaptació laboral 
 

"L’adaptació laboral consisteix en un conjunt 
d’intervencions que adeqüen la vivenda i el seu 
entorn per a: (1) facilitar l’activitat econòmica en el 
domicilio; (2) crear en l’entorn de la vivenda –en 
el mateix edifici- una fusió d’usos i activitats 
favorables a la integració social i un 
desenvolupament econòmic a escala petita." 
 

IV. L’adaptació sensorial 
 

"L’adaptació sensorial consisteix en un conjunt 
d’intervencions que mitjançant el desenvolupament 
espacial o la materialitat estimulen la salut mental i 
física." 

 


