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Unavidamés
llarga,peròmillor?
L’esperança de vida als 65 creix més de tres
anys a cada generació, però sense garantia

que sigui saludable
d’altres malalties no letals però sí
incapacitantsoqueminven laqua
litatdevidademoltagentgran.
Segonslesestadístiquesdel’INE

(vegeu els gràfics de la dreta), els
mésgransde65anyspodenaspirar
a viure amb bona salut la meitat
delsanysqueelsrestendevida,iels
anys de vida saludable fins i tot
s’hanreduïtdesprésdel2008, sibé
els experts precisen que és difícil
conèixer l’evolució real d’aquest
indicador perquè llavors hi va ha
ver canvis metodològics en el seu
càlcul.
Zunzunegui està convençuda

que hi ha un risc evident que en el
futur l’esperançadevidasaludable
empitjori a causa de les creixents
desigualtatsqueavuihihaenlaso
cietatespanyola: “Els informesens
diuenquetenimun30%denensen
situació de pobresa crònica, i això

és nefast per a la salut i condiciona
la vellesa, perquè aquests nens ar
ribaran a vells molt deteriorats o
moriran abans, de manera que hi
haurà una bretxa de salut molt
gran en la població a causa de les
desigualtats socials i econòmi
ques”, emfatitza. I retreu que es
parli de la importància dels estils
de vida per a un envelliment salu
dable“comsiestractésd’eleccions
individuals, com si tothompogués
escollir i tingués l’oportunitat de
tenirun lleure saludableodeman
tenirunadietabasadaenpeix,frui
tes iverdures fresques”,quanhiha
moltespersonesquenoarribenafi
de mes i que no tenen aquestes
oportunitats a l’hora de cuidar la
sevasalut.
DesdelCentreInternacionalso

bre Envelliment (Cenie), emfatit
zen que la longevitat de la societat
espanyolaplantejaundesafiament
que transcendeix l’àmbit econò
mic i que afectarà tots els plans de
la comunitat, des de l’àmbit perso
nalfinsalsocial,passantpelpolític,
l’educatiu, el cultural... Coincidei
xenambZunzuneguienlanecessi
tat d’avançar cap a una societat
mésinclusiva iequilibradaperquè,
d’aquíunesdècades, el grupdepo
blació més nombrós el formaran
elsmés gransde60anys, i, per pri
meravegadaenlahistòriadelahu
manitat, conviuran en la mateixa
societat cinc generacions. En
aquesta línia, l’any que ve el Cenie
engegarà un programa per a una
societat que visqui més anys amb
l’objectiu de propiciar investigaci
ons i de col∙laborar amb les admi
nistracions per promoure els can
visnecessarisperencaixaraquesta
novarealitat social.
Esclar que tant demògrafs com

epidemiòlegs recorden que els au
guris sobre el futur rècord de lon
gevitat a Espanya no deixa de ser
unaprojecció, simulacionsdel que
passarà si esmantenen les tendèn
ciesdemortalitat, esperançadevi
da, incidència de les malalties, et
cètera, que es van viure en el pas
sat.Ambtot,potserlesgeneracions
queenvelleixin lespròximesdèca

Canvis demogràfics i socials

Tendències

MAYTE RIUS
Barcelona

Les persones grans
poden esperar viure
uns sis anysmésque
els seus avis. Així ho
assegura el biòleg
Shirpad Tuljapur

kar, de la Universitat de Stanford.
La seva última investigació, difosa
fa uns dies, li ha permès refutar el
seu vell convenciment que els hu
mans s’estaven acostant al límit de
la seva longevitat. Després d’ana
litzar lesmorts en lavellesadevint
països desenvolupats durant cinc
dècades (19602010), l’equip d’in
vestigació liderat per Tuljapurkar
assegura que el front de supervi
vència avança a un ritme pràctica
ment constant d’uns tres anys per
generació, i resnoindicaqueesco
mencia frenar.
En el cas d’Espanya aquest

guanyencaraésmésgran, atèsque
el retard de l’edat de defunció teò
rica –l’edat a la qual es mor més
gent– s’ha intensificat. “El 1970 el
pic de morts es concentrava a la
franja7780anys, iel2016entreels
87 iels90,osiguiques’haposposat
unsdeuanyselsúltims46”,explica
Antonio Abellán, investigador ci
entífic del departament de pobla
ciódelCSICespecialitzat enenve
lliment. I afegeix que les estadísti
ques d’esperança de vida
corroboren aquest guany més
gran: si el 1970 l’esperança de vida
als 65 anys erade 14,7 anys, el 2016
ascendia als 21,2; és a dir, sis anys i
migenmenysdeduesgeneracions.
I l’augmentencaraésmésgran(7,2
anys)enelcasde lesdones.Segons
Abellán, aquest plus de longevitat
en relació amb altres països té a
veureamblaràpidaexpansió iuni
versalització del sistema sanitari a
Espanya,quehaaconseguitqueles
malalties nomatin tant com abans
mentre es milloraven les condici
onsdevida, laprevencióderiscos i
els serveispúblics.
L’augment de l’esperança de vi

da ja ha col∙locat Espanya com a
quart país més longeu del món
–amb una esperança de vida en
néixer de 83 anys (85,7 en el cas de
lesdones)–i, siesmantéaquestrit
me, la catapultarà fins al primer
lloc el 2040, segons un estudi de
l’InstitutdeMesurament iAvalua
ció de la Salut (IHME) de Wa
shingtonpublicatperlarevistaThe
Lancetamitjanoctubre.
“Espanyaésunpaísmolt longeu;

jahoéremfa20anys,peròl’impor
tant no és ser el país quemés anys
afegeix a la vida, sinó si aquests
anyssónsaludables, si lespersones
envelleixen bé, i en això els espa

nyolsno liderenels rànquingsper
què gaudeixen de pitjor salut du
rantaquestsanysafegitsqueciuta
dans de països que també tenen
unaesperançadevidaalta,comara
Suècia”, planteja María Victoria
Zunzunegui,professorahonorària
de l’EscolaNacionaldeSanitat i de
laUniversitatdeMontreal.
Segons dades de l’índex d’enve

lliment actiu d’UNECE recollits
per l’Observatori Social de LaCai
xa, les possibilitats de les persones
grans de gaudir d’un envelliment
actiu i saludable a Espanya són in
feriorsalamitjanadelaUnióEuro
pea i estan lluny de les dels ciuta
dansdeSuèciaoelRegneUnit.Als
65anysunsuecconfiaaviurelliure
de problemes de salut greus omo
derats uns 16 anys, mentre que a
Espanya l’esperança de vida salu
dable s’acosta als deu anys (9,5 per
a lesdones i 10,1peralshomes).
Abellán adverteix que és difícil

fer comparacions internacionals
sobre l’esperança de vida saluda
ble, ja que, quan es pregunta a les
persones grans si necessiten ajuda
d’altres en el seu dia a dia o la per
cepció sobre la seva salut, les res
postesestanmolt influïdesper fac
tors culturals. Explicaquenohiha
dubte que avui es viu més perquè
les malalties nomaten com abans,
però creu que aquest èxit potser
comporta el desenvolupament

Projecció. El 2040 Espanya
podria ser el país amb més
esperança de vida del món
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El 1970 el pic demorts
se situava entre els 77 i
els 80 anys; el 2016,
entre els 87 i els 90

LL IURES DE MALALTIA

Segonsdadesdel’INE,
demitjanaespotaspirar
aviureambbonasalut
finsals75anys


