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La gent gran superarà 
els nens d’aquí 10 anys

J. R. S.
MADRID

C
ada mes hi ha 870.000 
noves persones de més 
de 65 anys d’edat a tot el 
món. Gràcies a l’impac-

te dels alts nivells de fertilitat que 
es van donar després de la segona 
guerra mundial i, per sobre de tot, 
als avanços en la sanitat, el 2040 
la gent gran suposarà el 14% de la 
població mundial, davant del 7% 
que representen ara. Passaran de 
ser 506 milions a 1.300 milions, pe-
rò molt abans, d’aquí una dècada, 
segons un exhaustiu i recent infor-
me de l’oficina del cens dels Estats 
Units, es produirà al planeta un fe-
nomen demogràfic que no s’havia 
donat fins ara: els més grans de 65 
anys superaran en nombre els me-
nors de 5.

EFECTES POSITIUS I NEGATIUS / La da-
da permet interpretacions de di-
ferent tipus. Per una banda, la po-
blació mundial viu ara més temps 
i amb més bona salut —a Espanya, 
per exemple, l’esperança de vida 
va passar entre el 1900 i el 2008 de 
33,9 a 76,6 anys per als homes i de 
35,7 a 83,5 per a les dones—, i aquest 
és un dels èxits més importants del 
segle passat. Per l’altra, el sorpasso 
dels avis als nens comportarà enor-
mes dificultats, des de com cuidar 
les persones grans que viuen soles a 
com pagar a un nombre sense pre-
cedents de pensionistes. Aquest és 
l’enfocament escollit per l’informe 
An Aging World: 2008 (Un món enve-
llit: 2008), que desprèn un to gene-
ral inequívocament fatalista. En el 
seu setè treball a escala mundial, el 
cens nord-americà, que va comen-
çar a recopilar dades de tot el plane-
ta el 1987, adverteix governs i orga-
nismes internacionals dels desafia-
ments als quals hauran de fer front 
en els serveis socials o les noves es-
tructures familiars.  
 Europa, amb diferència, és el 
continent més envellit: aquí hi ha 
23 dels 25 primers països en termes 
de senectut. Aquest lideratge, per 
bé o per mal, continuarà: el 2040, 
assegura el document, més d’un de 
cada quatre europeus tindrà com 

Un de cada quatre 
europeus haurà 
superat l’any 2040 
l’edat de jubilació

Els més grans de 
65 seran més que els 
menors de 5 a tot el 
món per primer cop

a mínim 65 anys, i un de cada set 
en tindrà 75 o més. Espanya, on el 
17,9% de la població té més de 65 
anys, ocupa el sisè lloc a la taula, 
només al darrere del Japó (21,6%), 
Itàlia (20%), Alemanya (20%), Grècia 
(19,1%) i Suècia (18,3%). En termes 
absoluts, la seva posició és la núme-
ro 13, amb 7,3 milions de persones 
grans.  

ELS PAÏSOS POBRES / No obstant, l’en-
velliment demogràfic no és patri-
moni exclusiu dels països rics. Una 
de les troballes més rellevants de 
l’informe és que aquest fenomen 
també s’està donant en els països 
pobres. Entre el gener i el juliol del 
2008, més del 80% de l’augment de 
la població pertanyia a zones sub-
desenvolupades. El 2040, el món 
pobre albergarà més de mil milions 
de persones amb edats superiors als 
65 anys. La quantitat suposa el 76% 
del total al món. H     

33 Assistents a un homenatge a la vellesa al Palau Sant Jordi, el 2008.

ARXIU / PERE BATLLE

J El nombre de persones 
de 100 o més anys d’edat 
a tot el món arribarà als sis 
milions a mitjans d’aquest 
segle. El club dels centenaris 
estava format cap al 1950 per 
uns quants milers, però el  
2008, segons les últimes dades 
de l’oficina del cens nord-
americà, ja n’hi havia 340.000 al 
planeta, amb el Japó i els Estats 
Units com a països amb més 
nombre d’integrants. D’aquí 
al 2050 les taxes d’aquest 
grup creixeran al voltant de 
20 vegades més que les de la 
població total.   

UN CLUB MÉS 
I MÉS POBLAT 
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La població a la UE
EN MILIONS

Com ha variat
la població el 2008
A ESPANYA

+545.000 habitants

SALDO
MIGRATORI

CREIXEMENT
VEGETATIU

414.000 131.000

Naixements 519.000

Morts 388.000

A LA UE

+2.135.000 habitants

Naixements 5.421.000

Morts 4.835.000
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HONGRIA

10,031
milions

-1,4 ‰

ROMANIA

21,499
milions

-1,4 ‰

FINLÀNDIA

5,326
milions

+4,9 ‰

LITUÀNIA

3,350
milions

-4,9 ‰

LETÒNIA

2,261
milions

-4,2 ‰

ESTÒNIA

1,340
milions

-0,4 ‰

ESLOVÀQUIA

5,412
milions

+2,1 ‰

GRÈCIA

11,257
milions

+3,9 ‰

BULGÀRIA

7,607
milions

-4,4 ‰

XIPRE

0,794
milions

+5,9 ‰

litat de 11,4 el 2008, davant de l’11 
del 2007), 388.000 morts i una taxa 
d’immigració neta de 414.000. 

RETROCÉS A ALEMANYA / El Regne Unit 
(amb 441.000 habitants més), Itàlia 
(434.000 més) i França (368.000 més) 
se situen darrere d’Espanya. Alema-
nya, amb una població actual d’una 

mica més de 82 milions, per con-
tra, tenia l’1 de gener del 2009 
aproximadament 168.000 habi-
tants menys que en la mateixa da-
ta del 2008: la quantitat  de nai-
xements va ser inferior a la de 
defuncions i la seva taxa d’im-
migració neta va ser exactament 
igual a zero. H


