
Les TIC i l’oci per a la gent gran



Podrien semblar estrats geològics. Però no, és l'evolució i la previsió de 
població europea per rangs d'edat segons l’Informe 2019 d'Eurostat.

Un tsunami demogràfic



Segons la projecció de l'INE (2018-2068), el 2048 hi podria haver gairebé 
16 milions de persones més grans de 65 anys a Espanya. 

Un terç de la població



Longevitat vs. Envelliment

L'envelliment és el procés biològic de 
degradació gradual de l'organisme humà.
Quan ens quedem només amb aquesta perspectiva tendim a 
treballar únicament solucions que atenen aquest procés: 
solucions clíniques, de dependència, residencials, etc.

La longevitat, en canvi, és la qualitat de la 
persona que hi viu molts anys. I és un fet, cada 
cop som més longeus.
Aquest aspecte, amb una definició més positiva, ens permet 
descobrir i desenvolupar solucions més diverses.

Espanya te una de les esperances de vida 
més altes i amb més anys amb bona salut.



Han estalviat

Actius

Se senten bé

Aficions, família, persones al càrrec, formació, 
voluntariat 

Amb salut, lliures, joves 

Gaudir de no tenir rutina
Aprofitar el temps lliure

El millor de la jubilació

Llegir, escoltar música, sortir amb amics i familiars 
per dinar o sopar fora de casa, viatjar, assistir a 
museus o exposicions, assistir a concerts, atendre 
activitats formatives

Les seves aficions

Practiquen exercici de manera habitual: 
caminar, natació, gimnàstic, ciclisme, ballar

Són esportistes

Els seus consells per preparar l'etapa:
Cuidar-se per 
gaudir d´una 
bona jubilació

Començar a 
estalviar com 
més aviat 
millor.

Calcular bé la 
pensió pública 
abans de 
jubilar-se

Desenvolupar 
nous hobbies
abans de la 
retirada

Com son els nous sèniors?

Barómetro VidaCaixa 2017 “Retrato de un jubilado” . Personas de 65-77 años (1.182 entrevistados) 



Usuaris d'internet: 
d'un 32,7% a un 59,5% només
en 4 anys

Son una generació tecnològica (>65 anys)

85% utilitza whatsapp o SMS

80% llegeix mitjans o informació online

36,9% compra entrades, bitllets, etc. per internet

34,3% participa en xarxes socials



“Aquest augment de l'esperança de vida i 
del nombre de persones grans presenta a 
aquesta nació oportunitats més grans: 
l'oportunitat d'aprofitar la seva habilitat i 
sagacitat, i l'oportunitat de proporcionar 
el respecte i reconeixement que s'han 
guanyat.

No n'hi ha prou per a una gran nació 
simplement haver afegit nous anys a la 
vida, el nostre objectiu ha de ser afegir 
nova vida a aquests anys.”

– John F. Kennedy, 
Message to Congress, Feb. 21, 1963



I per ells el RACC ha creat...



La comunitat i 
plataforma de lleure, 

informació, 
descomptes i serveis 

de referència per a les 
persones de +65 anys.

Empoderar a les 
persones perquè 
gaudeixin més de la 
vida.

Una iniciativa impulsada pel RACC

La comunitat dels que volem viure més 
intensament
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La comunitat per als que volem viure més 
intensament
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EXCLUSIUS

La comunitat per als que volem viure més 
intensament



LEGAL

HABITATGE

CURA

DINERS

SALUT

ACTUALITAT +65OPINIÓ

Per inspirar-se amb els nostres col·laboradors Per estar a dia dels temes que t'ocupen

Continguts propis | Actualització diària-setmanal | Sota registre

JUBILACIÓ

LLEURE

ETC.



Per resoldre 
dubtes de forma 
ràpida.

Per orientar-te en 
temes importants.

Continguts propis & Continguts curats

EINES
ONLINE

GUIES
PRÀCTIQUES

LEGAL

HABITATGE

CURA

DINERS

SALUT

JUBILACIÓ

LLEURE

ETC.
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La comunitat per als que volem viure més 
intensament



+ de 50 activitats cada 
mes per gaudir del que 
t'agrada més.

Activitats exclusives

Grups propis

Descomptes de fins els 50%

AGENDA MENSUAL
D’ACTIVITATS
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La comunitat per als que volem viure més 
intensament



Per gaudir més 
gastant menys.

93 acords

+300€ estalvi anual

COMERÇOS
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intensament



LLAR - VIATGES - MOBILITAT - SALUT I BENESTAR - LEGAL

Bonificació amb la subscripció BE65 | Garantia RACC BE65 | Serveis de suport tecnològic

ACCÉS SERVEIS



Presencia a XXSS

També paper: 
revista RACC

Newsletters
setmanals

Pàgina web
Relació digital 



Primers 2 mesos...

140.000 clients vinculats
108.000 interaccions a XXSS
+ de 50.000 visites a la web
+ de 130.000 pàgines vistes

+  de 5.000 clics per inscriure’s a activitats.



MOLTES GRÀCIES


