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PANELL D’EXPERTS

L'evolució demogràfica per a l'última dècada i segons ens indica l'INE, suposa que el nombre de
persones de més de 65 anys ha augmentat a Espanya un 2,39%, i se situa en més de 9 milions de
persones. Segons dades del Banc Mundial, en 2021 les persones de 65 anys o més representaven el
9,54% de la població mundial. Aquest percentatge quasi s'ha duplicat en les últimes sis dècades, ja
que en 1960 est no aconseguia el 5%. En números absoluts, aquest grup d'edat ha passat de 150
milions en 1960 a 747 milions en 2021
En 2019, per primera vegada en la història, el nombre de persones majors de 65 anys en el món va
superar al de xiquets menors de cinc anys. I és que el nombre de persones majors d'edat ha
augmentat més ràpidament en l'actualitat que en anys precedents, amb una esperança de vida que ha
anat incrementant-se contínuament, tant als països desenvolupats com als països en vies de
desenvolupament.
D'igual manera la qualitat de vida, i els patrons d'envelliment actiu i saludable de les persones majors,
indueixen una demanda creixent de serveis de caràcter cultural, d'oci i de turisme en diversos
vessants o productes específics i personalitzats en aquest segment de la demanda turística.
Aquesta tendència és un repte no sols a nivell, autonòmic o nacional, sinó també a nivell
internacional.
En el nostre àmbit geogràfic a més som destí receptor de gran nombre de persones majors i
residents estacionals que busquen el sol, la qualitat ambiental i de vida de la nostra regió
mediterrània.
• Estem preparats per a donar satisfacció a aquesta demanda?
• Tenim productes turístic-culturals i d'oci especialitzats per a aquest segment de la demanda?
• Hem valorat l'oportunitat de negoci turístic que suposa donar satisfacció a aquest important grup

poblacional?
• Existeixen experiències demostrades de l'impacte d'aquestes noves ofertes i productes turístics de

qualitat per a majors, tant en els llocs i destinacions que opten per aquesta oferta turística, com en
les persones que els gaudeixen?

• Coneixen les persones majors les ofertes noves, diferenciades, i molt atractives que existeixen ja
per a ells?

Per a respondre a aquestes i altres qüestions, l'Associació Gerontològica del Mediterrani ha
organitzat un panell d'experts en els àmbits que analitzen i influeixen en aquest tema.

PANEL D’EXPERTS Y PONÈNCIES

TURISME EDUCATIU SÈNIOR. NOVES MANERES
DE VIATJAR MÉS ENLLÀ DEL TURISME
CULTURAL I D'IDIOMES

Sra. Marian Alesón Carbonell. 
Directora Universitat Permanent

PERSONES MAJORS QUE VIATGEN I DESTINS
QUE ELS ACOLLIM: MITES I TENDÈNCIES

Sr. José Francisco Mancebo Aracil. 
Director del Patronat Provincial de Turisme de la Costa Blanca

PRESENTA I MODERA

Dr. D. Alfonso Soler Gomis. President AGM

DIRIGIT A:

Persones adultes, professionals que treballen amb
majors i turisme, i públic interessat a gaudir del
turisme i oci de qualitat, a totes les edats i amb
ofertes diferenciades.

• ASSISTÈNCIA PRESENCIAL LLIURE, NOMÉS
LIMITADA A l'AFORAMENT DE LA SALA.

• RETRANSMISSIÓ OBERTA EN STREAMING.

https://si.ua.es/va/videostreaming/seun.html


