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UN SECTOR CRECENTE
OS GALEGOS MELLORAN A SÚA ESPERANZA DE VIDA

A esperanza de vida dunha persoa que nace na actualidade en Galicia sitúase nos
83,04 anos, segundo os datos do Instituto Nacional de Estatística (INE). Na táboa que aparece
a continuación móstrase a esperanza de vida dos galegos diferenciada por sexo e por ano, na
que se pode observar o incremento experimentado ano tras ano, e que supera a media
europea.

ESPERANZA DE VIDA (Fonte: I.N.E. – Instituto Nacional de Estatística)
GALICIA

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Varóns - Galicia

76,92 77,24 77,34 77,88 78,16 78,66 78,91 79,11

79,63

79,85

Mulleres - Galicia

84,09 84,38 84,46 84,81 84,81 85,32 85,43 85,42

85,66

86,17

O envellecemento dos habitantes, incrementa un estrato social que require dunha
atención especial. Esta tendencia é especialmente significativa en España, e sobre todo en
Galicia, que é a segunda comunidade en porcentaxe de poboación maior (maiores de 64
anos).
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POBOACIÓN POR SEXO E GRUPOS DE IDADE – ANO 2015
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TOTAL
103.170
114.333
108.149
103.426
119.779
140.121
181.876
224.778
217.992
209.850
198.739
185.992
167.360
167.206
142.553
121.076
116.619
108.387

HOMES
53.519
58.707
55.625
53.196
61.214
70.601
91.675
112.601
109.194
103.736
97.813
90.742
81.086
79.248
65.155
51.880
45.831
34.904

MULLERES
49.651
55.626
52.524
50.230
58.565
69.520
90.201
112.177
108.798
106.114
100.926
95.250
86.274
87.958
77.398
69.196
70.788
73.483

2.731.406

1.316.727

1.414.679

Ano: Primeiro trimestre de 2015
Ámbito: Galicia
Fonte: INE. Padrón Municipal de Habitantes
I.G.E.: Instituto Galego de Estatística

Os galegos viven cada vez máis. A mellora dos hábitos alimenticios, os avances
sanitarios e en definitiva unha considerable mellora de calidade de vida, explican a progresiva
redución da taxa de mortandade, unha tendencia que se estende ao conxunto das
comunidades autónomas. De feito, os galegos figuran na metade do ránking en canto á
esperanza de vida, situados por debaixo de navarros e madrileños que conseguen o maior
promedio de idade. En Galicia máis do 20% de todo o seu censo ocúpano veciños en idade de
xubilación, o que a converte nunha das zonas europeas con maior índice de dependencia e
con maior porcentaxe de poboación maior.
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A media da esperanza de vida entre os galegos sitúase nos 86,1 anos para as mulleres
e 79,8 para os homes. O informe do INE evidencia unha constante invariable ano tras ano: as
galegas gozan dunha esperanza de vida que supera en sete anos á dos homes.

Viven en Galicia máis de 600.000 persoas maiores de 64 anos (1 de cada 5 habitantes),
das cales 108.387 teñen máis de 85 anos. Este aumento da esperanza de vida, xunto co baixo
índice da natalidade suporá un importante cambio na pirámide poboacional. Estudos
realizados neste ámbito sinalan que no 2017 o 12,4% dos galegos terán menos de 14 anos e o
12,3% máis de 75.

POBOACIÓN MAIORES DE 64 ANOS



ÁMBITO

GALICIA

ANO

2015

IDADE

Máis de 64

Total

655.995

Fontes: INE. Padrón municipal de habitantes / I.G.E. - Instituto Galego de Estatística

Atendendo á distribución por provincias, Ourense é a que presenta o maior número de
persoas maiores de 65 anos seguida por Lugo, A Coruña e Pontevedra. Unha tendencia que
seguirá medrando.
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OPORTUNIDADES

O aumento da vida da poboación tamén presenta un importante abano de
oportunidades. A terceira idade abre un novo mercado que, coma todos, ten necesidades
especiais. Todo iso implica un maior esforzo por parte das empresas e institucións para dar
resposta ás súas demandas. A vellez é unha etapa máis da vida pero, como sucede durante a
infancia, require unha maior atención e relevancia dos produtos e servizos dirixidos a este
segmento para vivila de forma activa e saudable.
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ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVIZOS SOCIAIS

A Coruña
Lugo
Ourense
Pontevedra
Galicia





Total
434
203
305
301
1286

Privada con ánimo
de lucro
Pública
190
102
68
69
87
103
136
65
507
339

Social
142
66
115
100
440

Consellería de Traballo e Benestar. Extraído de https://benestar.xunta.es:444/XiacWeb/ [15 de abril , 2011]
Nos datos totais de Galicia están incluídas as entidades domiciliadas fora de Galicia pero que prestan servizos
nesta comunidade. As entidades contabilizábanse nas distintas áreas nas que se prestan servizos xa cunha
mesma entidade pode prestar servizos en máis dunha área; pero no total das áreas contabilizábanse unha soa
vez.
I.G.E.- Instituto Galego de Estatística.

As persoas maiores demandan máis prestacións sanitarias, como reflectía o Instituto
Nacional de Estatística no 2013 nos seus estudos. Para o caso da Comunidade Autónoma de
Galicia, o índice de dependencia no 2013 situouse no 55,69%, o que significa que por cada
100 galegos potencialmente activos, existen case 66 dependentes. Non obstante, Galicia
tamén conta cunha poboación de máis de 65 anos independentes, activos e autónomos.

PERSOAS DEPENDENTES SEGUNDO GRAO DE DEPENDENCIA.
DISTRIBUCIÓN POR IDADE EN GALICIA.

Moderada

Severa

Gran dependencia

Total

De 65 a 74 anos

43,19%

37,66%

19,14%

100%

De 75 ou máis anos

30,72%

28,58%

40,70%

100%

Total

36,09%

29,29%

34,62%

100%





Ano: 2013
Espacio: Galicia.
I.G.E-Instituto Galego de Estadística.
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PRESENTACIÓN
Dous son os obxectivos fundamentais da Fundación de Feiras e Exposicións,
Expourense: por un lado, a dinamización socioeconómica da provincia en particular, e de toda
Galicia en xeral, e polo outro a atención a todos os grupos sociais que compoñen a sociedade
galega, entre os cales se atopan os nosos maiores.

GALISENIOR é a única feira
destas características que se celebra
no noroeste peninsular e que está
especialmente dirixida ás persoas
maiores, ás súas familias e aos
profesionais que traballan neste
sector.

Este salón ten o obxectivo de conceptualizar “a vellez como unha etapa máis da
vida” participando na sociedade, a través de todo tipo de actividades e da aprendizaxe, coa
colaboración das institucións públicas e privadas. Unha aposta pola innovación para
responder ás necesidades dun dos segmentos da poboación máis importantes.

Esta nova edición pretende ser un punto de encontro dun amplo abano de
expositores, reflexo das especializacións na atención a este importante colectivo entorno ó
seguinte eixo:
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GALISENIOR ofrece unha ampla mostra de
produtos proxectados exclusivamente a brindar unha
mellor calidade de vida aos nosos maiores,
proporcionándolles a oportunidade de intervir
activamente na sociedade, fomentando a súa
autonomía, independencia e liberdade. Por outro
lado,

ponse

en

coñecemento

de

todos

os

profesionais e das súas familias os servizos de
atención que ofrecen entidades públicas e privadas.
Con todo iso, perséguese orientar a este colectivo, abordando entre outras cousas, unha
preparación física e psicolóxica que permita gozar dun envellecemento activo e saudable.

A décima edición converterase nun escenario no que a súa participación é vital de cara a
reforzar este sector e ofrecer unha plataforma de intercambio para usuarios e público
profesional.

GALISENIOR é tamén punto de encontro de
profesionais do sector xerontolóxico. A súa
finalidade é a de analizar e profundizar nos
servizos e na atención que require este
segmento da poboación, así como presentar
oportunidades

neste

campo

en

continua

evolución, que contempla novas alternativas de
lecer e de formación.
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OBXECTIVOS
XERAIS:
 Fomentar a prevención da dependencia e a promoción da autonomía persoal de forma que
se garanta a igualdade de oportunidades en todo o territorio autonómico.
 Potenciar a participación deste colectivo, nunha sociedade para todas as idades, así como a
convivencia interxeracional.
 Fomentar un envellecemento activo propiciando hábitos saudables e de autocoidado entre
as persoas con dependencia para mellorar a súa funcionalidade.
 Impulsar medidas de prevención e detección precoz da dependencia e reducir o seu
impacto sobre a calidade de vida de quen a padece e de quen exerce o seu coidado.
 Garantir que tanto as persoas en situación de dependencia como coidadoras, poidan
beneficiarse de actividades preventivas de calidade.
 Promover a sensibilización e a formación en todos os colectivos profesionais implicados na
prevención e detección da dependencia e na promoción da autonomía persoal.
ESPECÍFICOS:
 Fomentar a colaboración, compromiso e intercambio de experiencias entre profesionais,
administración e outras entidades implicadas en Galicia na Atención ás Persoas Maiores.
 Crear un foro de intercambio de opinión onde se aborden as últimas tendencias nos
distintos aspectos que interveñen na atención xeriátrica.
 Divulgar todos os recursos, servizos e novas tecnoloxías que poden incrementar a calidade
de vida dos maiores galegos.
 Facilitar o acceso das persoas de idade avanzada a información que lles sexa útil para dar
resposta as súas inquedanzas esenciais: asistencia, saúde, apoio social, cultura, lecer…
 Promover a participación dos propios maiores na sociedade actual a través do
asociacionismo e voluntariado, como medios de intervención social.
 Suscitar neste colectivo social unha reflexión ao redor do seu propio rol no mundo actual.
 Impulsar unha imaxe positiva e máis acorde coa realidade actual dos nosos maiores.
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ÁREA INSTITUCIONAL

ADMINISTRACIÓNS
Central

Autonómica

Provinciais

Locais

Fundacións, federacións e asociacións
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ÁREA COMERCIAL
Mobiliario e equipamento

Centros e vivendas para maiores

Vehículos

Alimentación

Accesorios e complementos
Apoio Técnico
Oferta de Lecer
Outros servizos
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ÁREA DE PARTICIPACIÓN E LECER
Medios de comunicación
especializados

Novas tecnoloxías

Fisioterapia

Participación, convivencia, voluntariado

Xogos tradicionais, música, baile e encontros interxeracionais
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Obradoiros, cultura e tradición

Deporte
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PLANO
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XORNADAS TÉCNICAS
A 10ª edición de GALISENIOR acollerá un completo programa de Xornadas Técnicas
que estarán dirixidos aos profesionais do sector que se celebrarán entre os días 25 e 26 de
maio, nos que o salón contará cun carácter máis profesional, convertendo a cidade de
Ourense nun centro de estudo, reflexión e coñecemento das estratexias, experiencias,
intervencións e políticas no eido do maior. Nelas terán cabida conferencias, mesas redondas e
seminarios.

As Xornadas Técnicas de Galisenior presentarán as últimas innovacións e proxectos
vinculados ó sector do maior, levados a cabo en Galicia cun espazo para compartir
experiencias con outras Comunidades Autónomas.
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RESUMO DA EDICIÓN ANTERIOR

DATOS MÁIS SIGNIFICATIVOS

INFORME GALISENIOR 2014

RESUMO DE PRENSA

LISTAXE DE EXPOSITORES
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DATOS SIGNIFICATIVOS

S U P E R F I C I E DA E X P O S I C I Ó N :
12.000 METROS CADRADOS
59 EXPOSITORES
MÁIS DE 5.000 VISITANTES
35 CONFERENCIAS
80 OBRADOIROS PARA MAIORES
Á R E A E X P O S I TI V A
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INFORME GALISENIOR 2014
A novena edición de Galisenior “Salón Internacional das Persoas Maiores” foi un punto de
encontro para profesionais do sector xerontolóxico co obxectivo de dar a coñecer as
últimas novidades en productos e servizos destinados ós nosos maiores e ás súas familias.

O salón desenvolveuse os días 14 e 15 de maio de 2014.



Número de expositores: 59



Número de visitantes: 5.000

ÁREAS:
Área Comercial: contemplou expositores que presentaron as últimas novidades en
produtos e servizos sociosanitarios orientados a mellorar a calidade de vida tanto na
atención a dependencia como para favorecer a autonomía persoal. O salón tamén contou
con oferta de vivenda, consultoría, apoios técnicos, equipamentos tanto para o fogar coma
para outro tipo de residencias, servizos de nutrición ou restauración colectiva, formación e
animación sociocultural.

Área de participación: este programa de obradoiros e conferencias dirixidas aos maiores e
ás súas familias considerou accións sobre o benestar físico (ximnasia, Tai chi, Pilates, danza
do ventre, "cachivol", unha modalidade de voleibol para persoas maiores), benestar
emocional (estimulación da memoria, risoterapia, probas de valoración psicolóxica…) e
benestar social (animación á lectura, peiteado e estética).
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Tamén destacaron obradoiros sobre traballos feitos a man (elaboración de pulseiras,
encaixe, entre outros) ou de cociña que se puideron compaxinar con actividades relacionas
coas Novas Tecnoloxías (dende o uso do móbil ás videoconferencias e blogs).

Área institucional: coa presenza da administración estatal, autonómica e locais, así como
entidades, fundacións, federacións e asociacións vencellados co sector.

XORNADAS TÉCNICAS:
As Xornadas Técnicas de Galisenior estiveron dirixidas a todos os profesionais do
sector e a estudantes universitarios e contribuíron a orientar a todo o colectivo de
profesionais que traballa neste ámbito, converténdose unha vez máis nun espazo de
convivencia entre usuarios, empresas e institucións.

Participaron un total de 35 relatores procedentes de distintos sectores que
achegaron unha perspectiva multidisciplinar e transversal sobre a problemática que máis
preocupa ás persoas maiores.

A principal novidade desta edición foi o Concurso de Cociña Saudable, aberto aos
afeccionados a cociña maiores de 60 anos. Tamén se impartiron por primeira vez catas de
viños, obradoiros de Mindfulness, de neurobic, etc.

OUTRAS ACTIVIDADES:


Sorteos de produtos para os



Andainas

que

percorreron

a

maiores.

cidade, dende as áreas termais



Exposicións.

ata Expourense e viceversa.



Aula de novas tecnoloxías.



Espectáculos.



Medición

de

audiometrías

optometrías.
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e

MEDIOS DE COMUNICACIÓN:


Medios de comunicación especializados no eido do maior dende distintas
perspectivas: Entre Mayores, Nosotros los Mayores, Plus es más y Senda.



Medios de comunicación xeralistas desprazados a Galisenior: TVG, La Voz de
Galicia, La Región, Faro de Vigo, El Correo Gallego, Telemiño, Radio Voz, Cadena
Ser, entre outros.
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ALGÚNS DOS EXPOSITORES
DA ÚLTIMA EDICIÓN
- A.F.A.O.R. - ASOCIACION FAM. ALZHEIMER
OURENSE
- AGARIMO
- ALCER
- ANPIAN - 061
- ASISA
- ASOCIACION DE MAYORES DE TELEFONICA DE
OURENSE
- ASOCIACION DE VIUDAS MARIA ANDREA OURENSE
- ASOCIACION DIABETICA AURIA
- ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER
- ASOCIACIÓN FONVAL PENSIONISTAS E
XUBILADOS. CONCELLO DE BARBADÁS.
- ASOCIACIÓN GALEGA DE AXUDA Ó MAIOR DE
OURENSE.
- ASOCIACION PARKINSON GALICIA - BUEU
- ASOMAGA
- ATEGAL - AULAS 3ª IDADE GALICIA.
- AULAS DE MAIORES DA FACULTADE DE CIENCIAS
DA EDUCACIÓN. CAMPUS DE OURENSE.
UNIVERSIDADE DE VIGO.
- BALNEARIOS DE GALICIA.
- BLOG: ¿NO ES PAÍS PARA VIEJ@S?
- CARREFOUR PLANET
- CEGAPSE - ATENCION DOMICILIARIA
- CLUB 3ª IDADE DE A GUARDA
- COGAMA - CONFEDERACION GALEGA DE
ORGANIZACIÓNS DE MAIORES
- CONCELLERÍA DE BENESTAR SOCIAL. CONCELLO
DE OURENSE
- CONCELLERÍA DE PARTICIPACIÓN CIDADA.
CONCELLO DE OURENSE
- CRUZ VERMELLA
- DINAMIC CENTER
- DIRECCION XERAL DE EDUCACION, FORMACION
PROFESIONAL E INNOVACION EDUCATIVA. XUNTA
DE GALICIA

- EXCLUSIVAS IGLESIAS
- FAIBEN
- FEAGA – FEDERACIÓN DE AUTÓNOMOS DE
GALICIA
- FEDERACION DE PENSIONISTAS E XUVILADOS –
COMISIÓNS OBREIRAS (CC.OO)
- FOMENTO DE SERVICIOS SOCIOSANITARIOS
- FUNDACION AMIGOS DE GALICIA
- FUNDACION SAN ROSENDO
- GERIATROS
- IES 12 DE OUTUBRO. ZONA DE MASAXES
- IMSERSO. INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS
SOCIALES. GOBIERNO DE ESPAÑA
- INORDE - INSTITUO OURENSAN DE
DESENVOLVEMENTO ECONOMICO
- LA REGION
- LA VOZ DE GALICIA
- MUNDOABUELO
- NOVACAIXAGALICIA OBRA SOCIAL
- NUEVO DISEÑO
- PERIODICO ENTREMAYORES
- PERIODICO NOSOTROS LOS MAYORES
- PISCINAS GALLEGAS
- PRIM – ESTABLECIMIENTOS ORTOPÉDICOS
- PROTECCIÓN CIVIL DE OURENSE
- RECURSOS Y SERVICIOS GERONTOLÓGICOS
- RESIDENCIA MONTE BARRIO
- SECOT - SENIORS ESPAÑOLES COOPERACION
TECNICA
- SOCIEDADE GALEGA DE XERIATRIA E
XERONTOLOXIA
- URBANOS DE OURENSE
- VIAJES AURIA
- XOGAVENTURA
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www.galisenior.es
Dende

o

portal

www.galisenior.es

difúndese

unha

ampla

información

constantemente actualizada sobre as novidades do 10º Salón Internacional das Persoas
Maiores e do sector.
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