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La realitat demogràfica de l’envelliment de la població ha promogut canvis socioeconòmics i 

culturals que estan modificant el paper i la imatge pública de les persones majors en la nostra 

societat. 

Per a conèixer com es transmet aquesta imatge a través dels mitjans de comunicació, naix l’any 

2005, dins de la Universitat Permanent de la UA, l’Observatori Majors i Mitjans de comunicació. 

Som un seminari de recerca de caràcter permanent amb investigadors i experts, de l’àmbit de la 
comunicació, i un grup d’alumnes de la Universitat Permanent. Així, els components de 
l'observatori es converteixen en investigadors investigats, en ser part de la mateixa realitat que 

analitzen.  

INTRODUCCIÓ 

Analitzar la utilització que es fa a Espanya de la imatge del major en els mitjans de comu-
nicació off i en línia. Es tracta de: 

 Saber si els majors són protagonistes de continguts mediàtics 

 Observar si existeix relació entre presència en els mitjans i pes demogràfic  

 Conèixer el grau de realisme amb el qual se’ls representa 

 Analitzar l’ús excessiu o no d’estereotips dins d’aquest grup d’edat 

OBJECTIUS 

METODOLOGIA 

 El públic sènior és protagonista de 

la realitat socio-demogràfica que 

vivim, però no dels mitjans de co-

municació i la publicitat actual. 

 Les persones majors estan infrare-

presentades en els mitjans amb 

una imatge instrumentalitzada i in-

teressada. 

 Existeix un model sexuat de publi-
citat que respon al sistema de gè-
nere. 

CONCLUSIONS 

 Els estereotips de gènere són especialment evidents en la imatge 

de la persona major.  

 La infrarepresentació de les dones és superior a la dels homes, estant do-

blement discriminades per edat i gènere. 

 Aqueixa imatge s’instrumentalitza i utilitza per a ressaltar les característi-

ques que més interessen d’ells (experiència, ruralitat, tradició,…), sent  

una imatge polivalent. 

RESULTATS 

El nostre treball es basa en la recerca, la formació i la transferència: 

 Tenim pàgina web, perfils en Facebook i Twitter i canal propi en YouTube, 
desenvolupats mitjançant formació en l’àmbit de la comunicació 2.0. 

 Estudiem i analitzem la imatge que els mitjans de comunicació transmeten de les 
persones majors en radi, cinema i TV, premsa i xarxes socials, en publicitat, notícies 
i programes. 

 Desenvolupem iniciatives que contribueixen a difondre i promoure una imatge de les 
persones majors real, positiva i actual mitjançant jornades, exposicions, 
conferències, seminaris i la presència en mitjans. 
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