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L’any 2030 hi haurà 6,1 milions de conductors 
majors de 65 anys a Espanya

� El RACC reclama que les infraestructures, l’urbanisme i 
l’accessibilitat s’adaptin a aquesta realitat

� En el període 2004-2009, més del 50% dels vianants morts en 
ciutat eren persones grans, i en carretera el percentatge va ser
de prop del 35%

Madrid, 22 de setembre de 2011.- El RACC, el major automòbil club d’Espanya,
seguint la línia de fomentar la seguretat vial, presenta l’informe ‘Envellir en
moviment’ que vol aportar elements d’anàlisi que facilitin directrius d’intervenció

per fer sostenible el sistema de mobilitat i seguretat vial en un context en què les
persones de més de 65 anys estan cobrant un protagonisme sense precedents. A

mitjans d’aquest segle, 1 de cada 3 espanyols tindrà més de 65 anys. Actualment,
la població espanyola major de 65 anys supera la població menor de 15 anys.

A Espanya, el llindar dels 65 anys no ha d’implicar un canvi immediat en els estils
de vida en general, ni en la mobilitat quotidiana en particular. L’augment progressiu

de l’esperança de vida i la creixent oferta específica d’oci i cultura, amb la
cobertura de les necessitats bàsiques, obliga entre altres qüestions, a oferir

infraestructures i mitjans diversificats de transport ben adaptats, accessibles i
eficaços pels grans; uns transports preparats per una llarga tercera edat.

Envellir en moviment
Més gent gran, que es mou més, en una societat en continu moviment. Afrontar

aquestes realitats comunes a tots els països desenvolupats necessita d’iniciatives
com aquest informe elaborat pel RACC, mitjançant la seva Fundació, i en

col·laboració amb el Centre d’Estudis Demogràfics (CED). El nucli de l’informe s’ha
centrat en analitzar tres aspectes bàsics de la mobilitat de la gent gran, i també en
aportar solucions:

a) Els seus desplaçaments quotidians

b) La seva capacitació funcional i valoració de l’entorn per realitzar-los
c) L’accidentalitat i la seguretat viària
d) Consells i recomanacions del RACC
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