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Estratègia i Intel·l igència Competitiva

Economia silver : definició 

Font: Silver Group, 2016. “The 25 Effects of Ageing”.

ELS SILVER

Les empreses 

responen a les 

necessitats de la 

població silver
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Estratègia i Intel·l igència Competitiva

L’envelliment de la població mundial 

Font: Organització Mundial de la Salut, 2015 

Euromonitor, 2016. “An Ageing World: Global Impact On Society And Markets”.
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Estratègia i Intel·l igència Competitiva

A Catalunya, com a la resta de

països europeus, la població està

envellint ràpidament els darrers

anys.

La tendència apunta que el gruix

de la població es concentrarà

en els grups d’edat de més de

50 anys.

L’envelliment de la població a Catalunya
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Fonts: Seguretat Social, 2017. Idescat, 2016. INE, 2016.

Més del 30% dels catalans

tindran més de 65 anys el 2050
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Estratègia i Intel·l igència Competitiva
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L’economia silver a Catalunya
Cadena de valor i mapa d’agents
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Estratègia i Intel·l igència Competitiva

CADENA DE VALOR I MAPA D’AGENTS

L’Ecosistema d’Economia silver a Catalunya

SALUT QUALITAT DE VIDA
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Farmàcies i ortopèdies

Fora de la llar Llar

Gran distribució

PRODUCTES FARMACÈUTICS SUPLEMENTS ALIMENTARIS 

ALIMENTACIÓ SALUDABLE eHEALTH

ASSEGURANCES SERVEIS SOCIOSANITARIS

CATERING PER A S.S. CENTRES OFTALMOLÒGICS

MEDICAL DEVICES AUDIÒFONS, OFTALMOLOGIA I ODONTOLOGIA

COSMÈTICA

AGÈNCIES DE VIATGE BALNEARIS

INSTITUCIONS PÚBLIQUES

CENTRES TECNOLÒGICS

I DE RECERCA 

UNIVERSITATS I ESCOLES 

DE FORMACIÓ

ASSOCIACIONS

FIRES I CONGRESSOS

CLÚSTERS 

Nota: L'ús d'aquestes marques és merament infor mati u. Les mar ques esmentades en el present infor me pertanyen als seus respecti us titulars i, en cap cas, són titularitat d'ACCIÓ. Aquesta és una repr esentaci ó il·lustrativa parcial de les empreses

que formen part de l’ecosistema del sector Economia silver a Catalunya, però poden existir altres empreses que no hagin estat incorporades a l’estudi.

Font: Elaboració pròpia a partir d’Orbis.
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Estratègia i Intel·l igència Competitiva

Mapeig de les empreses d’Economia silver

Font: Elaboració pròpia a partir d’Orbis.

545
EMPRESES

2017

122.007
EMPLEATS
2017

9.003 M€ de 

FACTURACIÓ “SILVER”

2017

El 45% de les 

empreses exporten 

els seus productes i/o 

serveis a l’exterior.

El 38,4% de la 

facturació es 

concentra al segment 

salut, del què la 

majoria es genera a 

través dels productes 

farmacèutics.

El 32,7% de les 

empreses es 

dediquen a l’àmbit de 

la qualitat de vida.

Representa un 4% 

del PIB català.
El 43,6% dels 

treballadors es 

localitzen al segment 

assistencial.
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Estratègia i Intel·l igència Competitiva

Mobilitat eHealth Ús de les 

TIC

Apps de 

salut

Zones 

urbanes

Oportunitats d’innovació: 

tendències globals en noves tecnologies 

Font: ACCIÓ, 2017. Mapa de tendencies tecnològiques”. Euromonitor, 2017.

“City Demographics 2030: future trends, opportunities and challenges”.

Tecnològiques
Dispositius 

mèdics

Fitness

cerebral

Cohabitatge

sènior

Pràctica 

esportiva
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Estratègia i Intel·l igència Competitiva

AMÈRICA EUROPA ÀSIA PACÍFIC  

Oportunitats d’internacionalització 

per a l’empresa catalana

ESTATS UNITS

REGNE UNIT

DINAMARCA

FRANÇA

ALEMANYA

ÍNDIA

SINGAPUR

XINAITÀLIA

HONG KONG

JAPÓ 

Font: ACCIÓ. 

CANADÀ BÈLGICA

AUSTRÀLIA 



Estratègia i Intel·l igència Competitiva

Consulta l’informe complet aquí:

http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-

coneixement/cercador/BancC oneixement/sil ver_economy_cataluny
a

Més informació sobre el sector, notícies i oportunitats:

http://www.accio.gencat.cat/ca/sectors/wellness-beauty/

Passeig de Gràcia, 129
08008 Barcelona

www.accio.gencat.cat
www.catalonia.com

@accio_cat
@catalonia_ti



JOAN CABESTANY

Universitat Politècnica de Catalunya/ Sense4Care



Orígens: la creació d’un CER a la UPC
(Centre Específic de Recerca)

• CETpD – Centre d’Estudis Tecnològics per la Dependència i 
la Vida Activa (amb el suport de la Fundació La Caixa, la 
pròpia UPC i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú).

• Principis dels 2000. Iniciativa innovadora.

• Centre multidisciplinari (electrònica, medicina, control, 
informàtica, intel·ligència artificial, psicologia…)

• Focus en l'aplicació de la tecnologia a la millora de la 
qualitat de vida de les persones grans i amb 
dependència. 



La nostra experiència de recerca aplicada…

Laboratory Ambulatory conditions

MoMoPa

20 patients
98.000 €

MoMoPa

15 patients

HELP

6 patients
1.8 M €

REMPARK

92 patients
3.8 M €

REMPARK

40 patients

MoMoPa-2

40 patients

77.000 €

FATE

200 people
2.4M €



FATE and REMPARK projects

• FATE and REMPARK projects are good examples of knowledge transfer from 
university (UPC) to the Society.

• Both projects have been developed in the frame of FP7 work-programmes 
and continuation is intended with H2020 opportunities (mainly using 
COSME).

REMPARK: Personal Health Device 
for the Remote and Autonomous 
Management of Parkinson’s 
Disease.

• From 2011 to 2015
• Call FP7-ICT-2011-7
• Total budget: 4,7 M€ (3,3 M€ of 

EU contribution)

FATE: Fall detector for the 
Elderly
• From 2012 to 2015
• Call CIP-ICT-PSP-2011-5
• Total budget: 4,4 M€ (2,2 

M€ of EU contribution)



Project based

on pilots

Feedback

• FATE was a CIP-ICT-PSP project

• Main technological objective: 
Validate an innovative and 
efficient ICT-based solution 
focused on improving the 
elder’s quality of life by an 
accurate detection of falls, 
both at home and outdoors

• A system contributing to the 
fall prevention

• Analysis of the performance of 
FATE connected to already 
existing call centers and alarm 
reception centers.

Aging people with risk of falling

Care and emergency
services based on Call
Centers.

• Caregivers
• Professionals
• RelativesEffectiveness > 95%

The project



The problem

ON

OFF

Sensor is the key part of the REMPARK system

A unique sensor maximizing 

the usability. 
Located in the iliac crest 

(waist) because this location is 
close to the mass center and 

permits monitoring a great part 
of movements.

Current evaluation methods:

• Qualitative

• Non-ambulatory

• Discontinuous



FATE and REMPARK projects: 
shared characteristics

• To improve TRL of the system and the possibility for a knowledge transfer:

• Main objective on REMPARK was to finish with a TRL 7/TRL 8 product 
• Main objective of FATE was to get a TRL 9 product and to go to the market

• The use of Artificial Intelligence and Machine learning approach as key techniques for a  
challenging objective.

REMPARK 
sensor

Fall detector 
for FATE

Final product/service 
and more advanced and 
competitive solution

measurements
AI approach



Proper pas: creació de SENSE4CARE,

amb la participació de la UPC

• Launched on October 2015

• First personal (no fees) fall

detector

• Multi-purpose device (elderly

people, epilepsy, risky jobs, …)

• Highly accurate fall detection

algorithm

• Tested with 205 people during

6 months in three countries

• Extremely simple user interface

• Highly scalable



Activitat actual de Sense4Care: 
el projecte PARK-IT

SME Instruments Fase2 (contracte 756861)

• Pressupost aproximat 1M €
• Subvenció 70%
• Actualment al final del primer any



Marc de col·laboració permanent…

• Desenvolupament producte 
PARK-IT (Projecte de Fase 2)

• Activitat comercial

• Treball d'assessorament a 
tercers

• Projecte per La Marató de TV3 amb 
Quirón-Teknon

• Projecte PECT sobre Envelliment 
actiu i Saludable (Garraf)

• Projecte WiCARE

• Propostes en procés en el marc de 
col·laboracions amb diverses 
institucions



JORDI FERRER

Gerent del Consorci Sociosanitari d’Igualada



ViuB
pisos amb serveis per a persones grans 

https://www.youtube.com/watch?v=V97cYqVPbyY
https://www.youtube.com/watch?v=V97cYqVPbyY


Objectiu assistencial del CSSI

Garantir el continuum assistencial:

Atendre les persones que es van fent grans i que
progressivament van perdent autonomia.

Assistir-les des del mínim nivell de dependència fins al màxim,
amb el recurs més adequat

Serveis atenció 
domiciliària

Pisos amb 
serveis per a 

gent gran

Hospital de 
Dia i Centres 

de dia
Residències

De  – a +  dependència



 Residencial ViuB: 66 pisos, inaugurat 2008, inversió de 5
milions d’euros

 Residencial ViuB2: 71 pisos, inaugurat 2012, inversió de 7
milions d’euros

Els 2 edificis ViuB a Igualada



Plànols:Detall pis



Pis independent



Espais comunitaris 



Espais comunitaris 



Característiques dels habitatges 

• Habitatges adaptats de 50m2 cadascun i moblats, per a una o dues persones,

segurs, confortables i integrats a la comunitat.

• Habitació doble i terrassa individual

• Menjador-sala d’estar

• Bany adaptat amb dutxa plana i paviment antilliscant

• Cuina equipada amb nevera, encimera d’inducció i microones amb gratinador

• Calefacció central amb termòstat individual

• Pre-instal·lació d’aire condicionat

• Llum d’emergència per a orientació en cas de fallada del subministrament

elèctric

• Alarmes centralitzades per donar avís en cas d’incidència



Serveis comunitaris inclosos

• Consergeria 365x24 hores

• Sistema d’avís d’emergències connectat amb consergeria

• Premsa diària

• Una neteja mensual inclosa

• Màquines de rentar i d’assecar roba

• Recollida de deixalles selectiva

• Gestions d’ajudes i subvencions

• Gestió de compres a supermercats

• Consums (aigua, calefacció, electricitat



Altres Serveis Complemetaris

 Places de pàrquing i trasters de lloguer

 Servei d’Atenció domiciliària: neteja i manteniment de la 
llar, rentat i planxat de roba, etc.

 Servei de bar i restaurant

 Àpats a domicili

 Activitats i tallers dirigits

 Ajudes tècniques i material ortopèdic



Activitats socials i culturals 2017

 Grup de tai-txi

 Gimnàstica dirigida

 Assajos i concerts de la Coral ViuB

 Sopars de Primavera, Sant Joan, Castanyada, Nadal, Cap 
d’any i aniversaris 

 Xerrades de Mossos d’Esquadra, higiene dental, 
plataforma per la llengua, taller de reflexologia, etc



Criteris d’admissió

 Tenir més de 60 anys, en els casos generals

 Tenir capacitat de fer el manteniment i la cura de la llar, i les 
activitats bàsiques de la vida diària, així com cuidar la seva 
parella o persona que convisqui amb el sol·licitant, si és depenent

 Tenir capacitat econòmica per fer front a les despeses del lloguer 
de l’habitatge  i de la quota comunitària 

 Complir els requisits d’accés al registre de sol·licitants d'Habitatge de Protecció 
Oficial de lloguer

 Complir amb les condicions del contracte de lloguer  i del reglament de règim 
intern de l’edifici

 Prioritat si s’està empadronat a la ciutat d’Igualada durant els últims set 



Edat mitjana

L’edat mitjana dels residents es situa en els 80 anys.



L’objectiu assolit

Convertir-se en el nou, i si pot ser, definitiu domicili de

les persones que els ocupen.

Garantir la qualitat de vida i afavorir la independència

dels usuaris.

Facilitar amb mitjans materials i humans una vida

independent a persones inicialment autònomes, però

que per edat o entorns psicosocial poden esdevenir

dependents en el futur

Esdevenir una alternativa molt més econòmica que

l’ingrés en residència



GEMMA PUIG

Directora, Oficina Exterior Sidney



El Mercat



El Mercat



El Mercat



El Mercat

7 de cada 10 australians majors 
de 65 anys pateix sobrepès o 

obesitat.



El Mercat

15% homes
12% dones 

risc alt o molt alt 
alcohòlics crònics



El Mercat

1% de la població + 65 anys 
en zones remotes o molt 
remotes



El sistema de salut pública i pensions

Despesa total en salut 2015-16: 170,4 mil milions d’AUD



El sistema de salut pública i pensions



El sistema de salut pública i pensions



OPORTUNITATS DE NEGOCI



OPORTUNITATS

Medical Devices



OPORTUNITATS

Medical Devices



OPORTUNITATS

Medical Devices



OPORTUNITATS

Medical Devices

21-23 MARÇ 2018, SYDNEY

18 - 20 June 2018



OPORTUNITATS DE NEGOCI



OPORTUNITATS

Health & Food



OPORTUNITATS

Health & Food



OPORTUNITATS

Health & Food



OPORTUNITATS

Healthy Food

Austràlia, per la seva extensió i situació
conserva moltes herbes, fruites i nous
salvatges. Durant més de 50.000 anys, els
aborígens han utilitzat aquests productes com
aliment



OPORTUNITATS

Health & Food

Malalties com l’esclerosi múltiple i altres
provoquen dysphagia (dificultat per empassar,
deglutir). Aquestes persones necessiten
aliments amb textures modificades, però
també necessiten gaudir menjant.



• Valor Silver Economy: 186.200 milions d’€ (2016)

• Importació productes i serveis Silver Economy: 37.275 milions de US$

• Prop del 74% del suport del Govern australià a R+D s’aplica a reptes 
socials, entre ells la Silver Economy. Xarxa Growth Centres. 

• 15% de la població australiana té més de 65 anys ........es preveu que
arribarà a ser el 25% al 2100

• Un 1% de la població major de 65 anys viu en zones remotes o molt 
remotes.

• El 72% dels australians majors de 65 anys gaudeix de bona o molt 
bona salut tot i que més del 50% tenen alguna forma de discapacitat.

CONCLUSIONS



MADRONA MARCET

Directora, Oficina Exterior Hong Kong



Descripció del Sector

✓ Hong Kong és una de les 

poblacions més longeves del món. 

✓ Hong Kong no té fixada una edat 

de jubilació el que comporta que 

es treballi fins més tard que en 

d’altres països.

✓Hi ha una tendència a l’alça de 

persones que prefereixen fer-se 

grans a casa. 

Envelliment de la població



Descripció del Sector

✓ La Silver Economy té un valor de 5 mil milions d’Euros l'any, 

que va en augment.

✓Actualment, la taxa de penetració d'Internet es manté encara 

reduïda, en només un 35% entre els majors de 65 anys.

✓ La futura població d'edat avançada no només serà més 

instruïda acadèmicament, sinó també més rica.

Grau de 

Dependència



Iniciatives Públiques

El govern de Hong Kong potencia activament el sector sanitari com un dels 

sis sectors prioritaris.

 Elderly Commission - The Government of the Hong Kong SAR

Establerta per proporcionar assessorament al Govern de Hong Kong en la 

formulació d'una política integral en la cura dels ancians.

 Tung Wah Group of Hospitals (TWGH) 

Proporciona  "serveis de suport a la comunitat" i "serveis residencials" per a 

satisfer les necessitats de famílies, nens i joves, persones grans. 

 Hong Kong Science and Technology Park Corporation (HKSTP) 

La Plataforma HEALTHY AGEING del HKSTP acull una sèrie d'empreses 

que centren la seva recerca i negoci en l'envelliment saludable: empreses de 

biotecnologia, robòtica, electrònica, i de TIC. 



Iniciatives Privades

El cas de MONITORLINQ



Oportunitats de negoci

✓ Productes innovadors o amb reconeixement internacional de

marca.

✓ Mercat farmacèutic

• valor HK$ 1,8 mil milions

• previsió creixement anual del 8,5% en els pròxims anys

✓Sector suplements

• valor HK$ 3,5 mil milions

• previsió creixement fruit de l'enfortiment de la demanda interna

i l'afluència de visitants xinesos continentals.



Oportunitats de negoci

✓ El millor aparador per a cosmètics internacionals

• HK marca les tendències de moda i la bellesa a la regió

• Més de 60 milions de turistes cada any

✓ Healthy Eating

• HK ofereix una àmplia i diversa selecció de les marques

internacionals més importants

• El menjar saludable és ja una tendència “viral”

✓ Silver Tourism

• Viatger + 50 anys - creixement del 6,9% dels viatges d'oci.

• L'edat no és obstacle per als turisme per a la gent gran.



Conclusions

Hong Kong ha d'estar ben preparat per afrontar els reptes i les oportunitats

que suposa l'envelliment de la població.

 El mercat actual és relativament petit en comparació amb altres economies,

però s'espera que creixi substancialment.

 La futura població d'edat avançada a HK més instruïda acadèmicament i

més rica.

 La ubicació de Hong Kong - visitants de la Xina continental amb alt poder

adquisitiu.

 Les empreses disposades a invertir temps i diners per comprendre i

aprofundir el coneixement de la gent gran local, en rebria ajut en el

desenvolupament no només de productes i solucions, sinó de l'estratègia i

missatge d'entrada al mercat.



JORDI MALUQUER

Director, Oficina Exterior Singapur



Envelliment

2007: 8.5% de més de 65 anys

2017: 13% de més de 65 anys

2030: 25% de més de 65 anys

30
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42

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Edat residents a Singapur - Mitjana

1988: Taxa de fertilitat total – 1.96

2017:  Taxa de fertilitat total – 1.16

2006: Esperança de vida:  80 anys

2016: Esperança de vida 83 anys



Reptes

Reducció del rati de mà d’obra

disponible per jubilat…

Augment de la despesa sanitària…   

El pressupost de Sanitat del govern de Singapur passà de 4.000 milions de Sgd al 
2010 a 10.000 milions al 2017

Reducció del PIB???...

A menys que augments de productivitat compensin la reducció de la mà d’obra



Oportunitats
Transformació Sistema Sanitari

• Masterplan “Home and Community Care” per l’envelliment a casa

• Millora de les xarxes d’atenció per la demència

• Pilot “Nursing Homes of the Future”

• Proves pilot de solucions de telesalut

• Millora de la capacitat, qualitat i cost de l’atenció a pacients terminals

• Inversió en millora de capabilitats geriàtriques

• Desenvolupament de serveis geriàtrics a nivell comunitari

• Desenvolupament de serveis i expertesa dental geriàtrica

• Expansió de la capacitat dels serveis a mig i llarg termini



Oportunitats

Diabetis a Singapur

• 440.000 pacients al 2010, 1 milió al 2050

• 2 de cada 3 nous casos d’insuficiència renal conseqüència de la diabetis

• 1 de cada 2 persones que patí atac de cor i 2 de cada 5 que tingueren un infart 

tenien diabetis co-existent



Oportunitats
Transport amable

Progressiva eliminació de barreres a la mobilitat i majors facilitats



Oportunitats
Solucions tecnològiques

Smart home control systems

• Sistemes de monitorització d’ancians,
• Sistemes de Tele-rehabilitació,
• Sistemes de Vídeo-consultes

Wearables i altres equips

Amb funcions específiques per ancians: 
• localització dinàmica, 
• monitorització de senyal fisiològica…
• en contacte amb el sistema de 

control residencial



Oportunitats

Solucions tecnològiques

Tecnologia assistida, analítica i robòtica per a l’envelliment

• Drons per repartiment de medicines i equipaments
• Braços robòtics per agafar i empaquetar objectes
• Vehicles guiats automàticament per transportar aliments, roba...
• Analítica de dades per millorar operacions diàries i reduir esperes
• Robòtica per la millora de la mobilitat del pacient
• Màquines de bany automatitzades i droids autònoms per monitoritzar i 

interactuar amb els pacients
• Robots per ajudar a la recuperació a pacients d’infarts, o per mantenir 

ocupats a pacients amb demència inicial i alertar-los per prendre la 
medicina...



Conclusions


Fort i ràpid envelliment de la població, acompanyat de taxes de 

natalitat a mínims mundials comporta reptes:


Reducció de la població activa, quan caldrà més mà d’obra al sector 

sanitari per ocupar-se de la població d’edat avançada


Reducció del PIB i per tant de la recaptació fiscal, quan els

pressupostos de sanitat tindran necessitats molt superiors


Però també oportunitats en nous nínxols de negoci:


Aplicacions de robòtica per substitució i/o recolzament de mà d’obra


Sistemes de monitorització de l’estat d’ancians i pacients


Models d’urbanisme ajustats a les noves necessitats d’una població

envellida



Accra / Amsterdam / Berlín / Bombai / Boston / Brussel·les / Buenos Aires / Casablanca / Copenhaguen / Dubai / Hong 
Kong / Istanbul / Johannesburg / Lima / Londres / Mèxic DF / Miami / Milà / Mont-real / Moscou / Nairobi / Nova York /
Panamà / París / Pequín / Santiago de Xile / Sao Paulo / Seül / SiliconValley / Singapur / Sydney / Stuttgart / Teheran / 
Tel Aviv / Tòquio / Varsòvia / Washington DC / Zagreb-Belgrad


