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Introducció

En aquest apartat es tractarà la geografia de la població. La geografia de la po-

blació estudia les formes de relació entre la naturalesa dels llocs i les variaci-

ons espacials de la distribució, la composició, la fecunditat, la mortalitat, la

migració i el creixement de les poblacions.

El mòdul s’organitza en nou apartats. En els tres primers es presenta la població

mundial en xifres, l’evolució d’aquesta al llarg de la història i la distribució

dels efectius demogràfics en el món.

A continuació, als apartats 4 i 5, s’estudien els elements nuclears de la geografia

de la població:

• l’estructura, és a dir, quines són les característiques de la població pel que

fa a l’edat i al sexe i

• les variables que composen el moviment natural de la població: els naixe-

ments i les defuncions.

Als apartats 6 i 7 es tracta la transició demogràfica, que ens ha de permetre

entendre el pas de l’antic règim demogràfic, quan hi havia altes taxes de na-

talitat però també de mortalitat, a un règim que es caracteritza pel contrari,

per baixes taxes tant de natalitat com de mortalitat. El resultat sobre el crei-

xement poblacional és semblant en tots dos casos. La transició demogràfica,

amb totes les seves variants, va més enllà de l’estudi d’aquest procés de canvi:

ens interessa com a marc interpretatiu d’altres fenòmens com les migracions,

el creixement de les ciutats i altres fets geogràfics. A més, per a les societats

que ja han complert la transició, s’estudien les pautes demogràfiques actuals

caracteritzades per un increment poblacional molt baix.

L’apartat 8 tracta sobre els moviments migratoris. Pel caràcter de l’assignatura

es proposa un recorregut pel tema de les migracions internacionals, i no es

tindran en compte les migracions internes, que tenen lloc a l’interior de les

fronteres de cada estat. S’estudien les principals migracions internacionals de

les darreres centúries per conèixer el seu paper en la composició de les pobla-

cions contemporànies i de les migracions dels darrers decennis. També s’ha

volgut introduir l’estudi de les migracions per causes ambientals, en tant que

els impactes ambientals deguts a l’acció humana estan suposant una alteració

important dels medi naturals i suposen un nou (des)equilibri entre les relaci-

ons societat–naturalesa que provoca canvis importants en les poblacions.
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El mòdul finalitzarà fent-se ressò del debat entorn del creixement de la pobla-

ció i la seva relació amb els recursos naturals a partir de dues de les grans teori-

es d’aquesta relació. També es parla de les diferències segons les escales (escala

mundial, regional o estatal) a partir de les quals abordem aquest debat.
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Objectius

El contingut didàctic d’aquest mòdul permet que l’estudiant assoleixi els ob-

jectius següents:

1. Conèixer l’evolució de la població humana al llarg de la història.

2. Comprendre per què hi ha diferències regionals de la distribució dels efec-

tius demogràfics en el món.

3. Saber interpretar correctament les principals taxes demogràfiques i les re-

presentacions gràfiques que s’empren en geografia de la població.

4. Saber emprar el model de transició com a instrument per a analitzar el

processos demogràfics de les poblacions del món.

5. Contextualitzar la importància de les migracions en les poblacions, tant

en les societats emissores com en les receptores, i, especialment, el rol

d’Europa en els fluxos migratoris internacionals dels darrers cinc-cents

anys.

6. Reflexionar entorn dels debats sobre el creixement de la població per poder

expressar opinions personals sobre el tema a partir d’un coneixement ben

fonamentat dels principals posicionaments acadèmics.
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1. L’equació compensatòria de la població

Si la demografia té per objectiu l’estudi de les poblacions humanes en relació

amb la seva renovació mitjançant els naixements, les defuncions i els movi-

ments demogràfics, la geografia de la població relaciona el que estudia la de-

mografia amb els llocs on ocorren aquests fenòmens.

És difícil, per no dir impossible, saber el nombre de persones que poblem el

món en el moment actual: mentre llegim aquestes línies hi ha persones que

s’han mort i encara més que hi han nascut, de manera que la població canvia

constantment.

Per tant, ens podem aproximar a la població a partir d’aquesta equació com-

pensatòria:

(1)

Pt+n és la població en un moment determinat, per exemple, a final d’any (31

de desembre).

Pt és la població a l’inici d’un període determinat, per exemple, a principi d’any

(1 de gener).

Nt,t+n són els naixement que s’han produït en un període determinat, per exem-

ple, al llarg de l’any.

Dt,t+n són les defuncions ocorregudes en el mateix període que els naixements

abans esmentats.

La diferència entre naixements i defuncions rep el nom de creixement�na-

tural o creixement�vegetatiu de la població. Aquest creixement pot ser tant

positiu com negatiu. En una comunitat tancada, com pot ser el conjunt de

la població mundial, aquestes dues variables són les que determinen el creixe-

ment de la població. Però si estudiem la població i els elements de creixement

d’un país, d’un conjunt regional o d’una ciutat, cal tenir en compte el saldo

migratori. Així:

It,t+n són les persones immigrants, les que han arribat a un indret en un període

determinat.

Enllaç recomanat

Si accedim a aquest
enllaç, http://
www.worldometers.info/
world-population/, veurem
una aproximació en temps
real i constant dels canvis de-
mogràfics que succeeixen al
món: les persones que habi-
tem el món, els qui neixen i
els que moren.

http://www.worldometers.info/world-population/
http://www.worldometers.info/world-population/
http://www.worldometers.info/world-population/
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Et,t+n són les persones emigrants, les que han sortit d’aquest indret en el mateix

període.

El saldo migratori, conjuntament amb el creixement natural de la població,

constitueixen el creixement�de�la�població.

Aquest creixement de la població sumat al nombre de persones a l’inici del

període constitueixen la població total en un moment determinat.
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2. L’evolució de la població

Es calcula que a finals de l’any 2017, la població mundial és de l’entorn dels

set mil cinc-cents milions de persones. Aquesta xifra, com s’acaba de veure,

canvia constantment; no fa gaires anys, el 31 d’octubre de 2011, les Nacions

Unides van anunciar que s’havia arribat als 7.000 milions de persones. Només

havien calgut 12 anys per a afegir un miler de milions a la població mundial,

ja que es considera que el 12 d’octubre de 1999 es va assolir la xifra de 6.000

milions de persones. Però com ha estat l’evolució de la població? Sempre ha

estat així?

L’estudi de la història de la geografia de la població estableix diferents etapes en

l’evolució del creixement de la població. El demògraf italià Massimo Livi-Bacci

(1990) les sintetitza:

1) La primera etapa correspon al període del paleolític, abans del desenvolu-

pament de la ramaderia i de l’agricultura. Les societats eren nòmades, caçaven,

pescaven i recol·lectaven per a sobreviure. A conseqüència d’això, el creixe-

ment estava limitat a la capacitat d’obtenir i conservar els aliments.

2) La segona etapa fa referència al neolític, és el pas d’una humanitat nòma-

da a una de sedentària quan la societat caçadora-recol·lectora passa a ser agri-

cultora i ramadera. En aquest moment s’inicia un període de creixement im-

portant de la població: la població passa de tenir 4 milions de persones l’any

10.000 a.C. a tenir-ne 775 milions l’any 1750, any que es pot considerar d’inici

de la Revolució Industrial. Durant aquest llarg període, el creixement té algu-

nes oscil·lacions en què el creixement s’estanca o fins i tot retrocedeix. Per

exemple, amb la crisi de l’Imperi Romà a la Mediterrània (anys 200-700); amb

la Crisi de l’Imperi Sassànida a l’Orient Mitjà; o amb la crisi de l’imperi Gupta

a l’Índia. Un altre període de retrocés demogràfic va ser el segle XIV degut a la

Pesta Negra que devastà Europa i Àsia.

3) Finalment, la tercera etapa comença amb la Revolució�industrial i arriba

fins als nostres dies. La industrialització suposa el punt d’inflexió cap a un

ràpid creixement, quan es passa dels 775 milions el 1750, als 7.500 l’any 2017.

A partir de les tres etapes de Livi-Bacci es poden identificar dues grans revolu-

cions en la història�de�la�població�mundial:

• la Revolució�neolítica, que va comportar un creixement lent de la pobla-

ció.

• la Revolució�industrial, que va comportar un creixement explosiu de la

població.
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Com podem veure a la taula següent, en els darrers anys s’han donat els mà-

xims creixements de la població mundial. Si bé la revolució industrial ha com-

portat el que s’ha anomenat el creixement�modern�de�la�població, ha estat

a partir de la segona meitat del segle XX que hi ha hagut l’anomenat creixe-

ment�ràpid�de�la�població (RCP). Fixem-nos que els anys que es necessiten

per duplicar la població (calculat mitjançant la taxa de creixement entre ca-

da període) ha arribat a ser de 35 anys. Això significa, si s’hagués mantingut

aquest creixement, que l’any 2010 hi hauria hagut 8.200 milions de persones

a la terra, i que al 2115 n’hi hauria 65.600 milions. Tot i que el creixement

continua essent molt important, al segle XXI ja està disminuint. Els demògrafs

creuen que la població mundial continuarà creixent per inèrcia (hi ha molta

població amb edat de tenir fills i per tant la població creixerà encara) però que,

a la segona meitat del segle XXI, el volum de la població mundial s’estabilitzarà.

Taula 1. Evolució de la població mundial

Anys Població Temps per duplicar la població

-2.000.000 - -

-8.000 8 91.204

0 300 1.530

1750 800 1.238

1800 1000 155

1850 1300 132

1900 1700 129

1950 2500 90

1975 4100 35

2000 6000 46

Font: Arango (2007, pàg.59)
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3. Una població repartida heterogèniament

Fins ara hem estat parlant del creixement global de la població mundial, però

cal dir que la seva distribució al territori és ben desigual. Mentre hi ha regions

densament poblades, n’hi ha d’altres que ho estan ben poc. La densitat�de

població relaciona el nombre d’habitants d’un territori amb la seva superfície.

Habitualment parlem d’habitants per quilòmetre quadrat. Tenir un indicador

ens permet comparar territoris: si bé la Xina és el país més poblat del món

amb més de 1.300 milions de persones, la seva densitat és de 146,6 hab/km2;

Alemanya, amb poc més de 80 milions, té una densitat de 231 hab/km2. Per

tant, aquest país europeu està més densament poblat que el gegant asiàtic.

Aquest indicador és especialment útil per a unitats territorials petites, però

per a regions, països o continents és possible que no proporcioni informació

rellevant sobre la distribució de la població: si ens tornem a fixar en la Xina, la

seva població es concentra majoritàriament a la seva meitat oriental, mentre

que la part occidental presenta grans buits demogràfics.

Les àrees més densament poblades de la terra són:

• La part oriental de la Xina, Corea del Sud i el Japó

• Tota l’Índia, especialment les àrees pròximes al riu Ganges

• Europa occidental i central

• La costa est dels Estats Units

• El Golf de Guinea a Àfrica

• L’àrea central de Mèxic (al voltant de la seva capital)

Les causes de la concentració d’efectius demogràfics se solen cercar en fenò-

mens econòmics, ja siguin presents o heretats. Així, en el cas dels països asi-

àtics, es tracta d’antigues civilitzacions rurals que han sabut aprofitar les con-

dicions climàtiques per a desenvolupar una agricultura intensiva de regadiu

basada en sobretot en l’arròs. En el cas del Japó s’apunta el fet que és una po-

tència econòmica. Pel que fa a Europa, a més de també tenir una llarga història

rural, és el bressol del capitalisme i el territori des d’on es difon. La concentra-

ció de població va fer augmentar la producció i la productivitat dels aliments

necessaris, i es van crear llocs de treball que no estaven associats a l’agricultura

i que permetia a la població tenir ingressos per viure. Les principals zones amb

una major concentració de població a Europa es troben a les costes, sobretot

a les de la Mediterrània, i en un passadís que va de la part meridional i central

del Regne Unit als Països Baixos, a Bèlgica per la vall del Rin i al nord d’Itàlia.

Les zones amb una densitat de població més baixa es concentren al nord-est
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d’Alemanya i a la majoria dels països bàltics. Finalment, els Estats Units deuen

els seus efectius demogràfics al seu poder econòmic i al seu posicionament

com a país central.

Figura 1. Distribució de la població mundial per països (2015)

Font: http://luminocity3d.org/WorldPopDen/#5/41.689/2.219

A l’altra banda, trobem les àrees menys densament poblades del món. En

aquest cas, les causes se solen explicar a partir de les característiques ambien-

tals d’aquestes regions. Així, les podem organitzar de la següent manera:

• Deserts freds com Sibèria, el nord d’Europa, Groenlàndia, el nord del Ca-

nadà o l’Antàrtida

• Deserts càlids com el sud-oest dels Estats Units i el nord de Mèxic, el de la

Patagònia, el Sàhara, el del Gobi, l’Australià o el de la península Aràbiga

entre d’altres.

• Les zones muntanyoses, com l’Himàlaia, les Rocalloses dels Estats Units

o els Andes.

• Finalment, les selves tropicals, com la de l’Amazones.

La distribució de la població per continents l’any 2015 mostra que el 70% de

la població es concentra a Europa i a Àsia. Amèrica del Nord i Amèrica Central

representen el 7,8% del total de la població, Amèrica del Sud representa el

5,6%, Àfrica el 16%, i Austràlia i les illes del Pacífic el 0,5% de la població. A la

taula que hi ha a continuació, s’observa la distribució per països. El 19% de tota

la població mundial resideix a la Xina, i el 18% a la Índia. El tercer país és Estats

Units amb tan sols el 4,4% de la població. A partir de la distribució actual,

l’estimació de la població mostra que l’any 2050 l’Índia i la Xina continuaran

sent els països on es concentrarà el percentatge més elevat de la població, i els

Estats Units ocuparan el quart lloc.

http://luminocity3d.org/WorldPopDen/#5/41.689/2.219
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Taula 2. Els 10 països més poblats del planeta, 2017-2050

2015 2050

Països Població en
milions (est)

Països Població en
milions (est)

Xina 1.387 Índia 1.676

Índia 1.353 Xina 1.343

Estats Units 325 Nigèria 411

Indonèsia 264 Estats Units 397

Brasil 208 Indonèsia 322

Pakistan 199 Pakistan 311

Nigèria 191 Brasil 231

Bangladesh 165 Rep. Democrà-
tica del Congo

216

Rússia 147 Bangladesh 202

Mèxic 129 Etiòpia 191

Font: Population Reference Boureau (2017)
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4. L’estructura de la població

L’estructura de la població és un element important a conèixer per fer-nos una

idea de les possibles problemàtiques socials i econòmiques d’una societat. A

més, en una piràmide d’edats s’hi veuen reflectits els avatars històrics.

4.1. Estructura per sexe

L’estructura per sexe d’una població mostra quina és la proporció d’homes i de

dones. Aquest coneixement, que a més podem detallar per col·lectius deter-

minats, ens permet tenir informació sobre allò que la demografia denomina

mercat�matrimonial, és a dir, les possibilitats de reproducció d’una societat

(nombre de naixements), així com les informacions per a les polítiques econò-

miques i socials (per exemple, dones i homes que es troben al mercat laboral).

Si bé la proporció de naixements és més gran entre nens que entre nenes (la

proporció és de 107 nens per a cada 100 nenes), la major mortalitat dels homes

fa que la proporció general entre ambdós sexes s’iguali. Si bé entre les edats

més joves hi ha més nens, en les etapes més avançades de la vida la quantitat

de dones és superior a la dels homes.

4.2. Estructura per edat

L’estructura per edat serveix per conèixer de quina manera es distribueixen els

diferents grups d’edat d’una població, per determinar si una població és, per

exemple, jove, o si està envellida. Conèixer l’estructura d’edats dona informa-

ció no només del present i del passat, sinó que també ens permet intuir el futur

i, per tant, fer polítiques, imaginar negocis, etc. Si sabem quanta població ha

nascut el 2017 podrem estar més preparats per a fer polítiques educatives per

al decenni dels anys 20. Faltaran escoles? En sobraran?

Si bé, com veurem més endavant, l’estructura per edats es pot presentar any

per any, és habitual dividir-la en tres grans grups, encara que molt desiguals:

el primer grup l’anomenem població�jove (entre 0 i 14 anys) tot i que de fet

es correspon amb l’edat infantil, el segon grup és la població�adulta (de 15

a 65 anys) i, el tercer, la gent�gran (més de 65 anys). Com veiem, aquests

grups coincideixen amb les etapes de formació obligatòria bàsica, activitat, i

jubilació de les persones.

A partir de les dues representacions cartogràfiques que hi ha a continuació

s’observa que hi ha un fort desequilibri espacial en la distribució de la població

per grups d’edats.
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Figura 2. Percentatge de població menor de 15 anys per països (2015)

Font: Population Reference Bureau. World Population Data Sheet (2015)

Figura 3. Percentatge de població major de 65 anys per països (2015)

Font: Population Reference Bureau. World Population Data Sheet (2015)

A les regions de l’Àfrica, d’Amèrica del Sud i de l’Àsia tropical, gairebé la meitat

de la població té menys de 15 anys. Per exemple, a Uganda, només el 15% de

la població és major de 15 anys. I a l’Àfrica Subsahariana, el 44% de la població

és menor de 15 anys. En canvi, les regions que han tingut una industrialització

primerenca, tenen tendència a augmentar la població de més de 65 anys. Per

exemple, als països que formen el conjunt de la Unió Europea, el 19% de la

població és major de 65 anys. Per exemple, a Alemanya, el 21% de la població

té més de 65 anys. Si es compara amb països de l’Àfrica, Amèrica del Sud o

algunes parts d’Àsia, es troba que hi ha països com Mauritània, Guatemala,

Madagascar o Namíbia tenen valors d’una població major de 65 anys per sota

del 4%.

4.3. Les piràmides de població

La representació gràfica de l’estructura de la població es fa amb unes gràfiques

anomenades piràmides�de�població, que reflecteixen la distribució per sexe i

edat d’una població. Cada grup d’edat i sexe està representat per un rectangle,
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la superfície de cada grup és proporcional al total de la població. És important

tenir en compte que la piràmide és una imatge de l’efectiu poblacional que

mostra el passat i permet mostrar tendències de futur.

Els perfils de les piràmides són el resultat dels naixements, les defuncions i

les migracions en els 80-100 anys anteriors a la data de referència. Per tant,

qualsevol irregularitat en el perfil de les piràmides s’ha d’explicar per factors

històrics, demogràfics, econòmics i socials dels diferents moments.

Les piràmides d’edat es classifiquen en les tipologies següents:

• Piràmide expansiva�o�progressiva. Aquest tipus de piràmides presenta

una forma de triangle amb una base ampla i una disminució progressiva

dels efectius demogràfics a mesura que avança l’edat. Per tant, té molta

població jove i una pèrdua continuada d’individus de més edat. Hi ha una

esperança de vida curta.

• Piràmide estancada. Aquest tipus de piràmide presenta una forma d’arc

ogival que significa que hi ha baixa mortalitat i també una natalitat més

baixa que en el cas anterior. Per tant, el creixement de la població és lent

i la població és estable.

• Piràmide regressiva. La forma que presenta aquesta piràmide és d’una base

més estreta que les grups de població adults. Per tant, ens indica que es

una població amb pocs naixements i també amb poques defuncions en

edats joves i adultes.

A continuació es mostren quatre piràmides de població de quatre països que

presenten clarament unes estructures d’edat ben diferenciades:
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Figura 4. Piràmides de població de diferents països del món (2014)

Font:https://www.census.gov/data-tools/demo/idb/region.php?N=%20Results
%20&T=12&A=separate&RT=0&Y=2015&R=-1&C=IT

1) La primera piràmide correspon a la República Centreafricana i és un exem-

ple de piràmide progressiva. Com molts països africans, aquest país té una

població molt jove, i les diferents generacions descendeixen ràpidament els

seus efectius a mesura que tenen més edat. Això ens indica que la mortalitat

també és alta.

2) La segona piràmide correspon a l’Equador. Aquesta piràmide ja mostra un

important canvi de tendència respecte l’anterior: en els darrers quinze anys

els nombre de naixements ha disminuït de manera important, cosa que fa que

s’interrompi l’eixamplament constant en els efectius demogràfics més joves.

Fixem-nos que els grups d’edat inferiors estan igualats i que fins i tot hi ha un

descens de la població de menys edat. D’altra banda, la mortalitat també és

més baixa, tot i que la progressió (a partir dels 19 anys) sempre és de disminu-

ció dels efectius a mesura que avança l’edat.

3) La tercera i la quarta piràmides corresponen a països del Nord, és a dir, a

societats més envellides i amb una baixa natalitat comparat amb els països del

Sud. Pel que fa a la piràmide dels Estats Units, s’observen pocs naixements

però estables en el temps. Això ens dóna una forma de quadrat des dels grups

de cinquanta anys en avall, amb petits repunts d’efectius (augment de naixe-

ments) i petites entrades (disminució de naixement) segons les generacions.

En haver poques defuncions en edats joves i adultes, les dimensions de les

diferents edats no presenten grans variacions.

4) La piràmide que correspon a Itàlia ens mostra una població amb una dis-

minució sostinguda de naixements en els darrers quaranta anys. Com que la

mortalitat és també baixa, els grups d’edat més grans són els corresponents a

les generacions del baby boom de la dècada dels 1960 i els primers anys dels 70,

http://www.census.gov/data-tools/demo/idb/region.php?N=%20Results%20&T=12&A=separate&RT=0&Y=2015&R=-1&C=IT
http://www.census.gov/data-tools/demo/idb/region.php?N=%20Results%20&T=12&A=separate&RT=0&Y=2015&R=-1&C=IT
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moment en què va haver-hi un gran nombre de naixements. Aquesta piràmi-

de mostra que, en un període de vint anys aproximadament, els grups d’edat

més nombrosos seran els de més edat, i que, per tant, caldrà fer polítiques per

a una societat molt envellida: serveis, llars, pensions, etc.
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5. Els components per a l’estudi del creixement
natural de la població

En aquest apartat estudiarem les dues variables del moviment natural de la

població: la natalitat i la mortalitat.

5.1. La natalitat

La natalitat és el primer component bàsic de l’estudi de la població i fa refe-

rència a les persones que neixen en un període de temps determinat en un

indret concret (país, regió, món...). Per a poder interpretar i tenir elements

de referència per a comparar la natalitat entre un país o un altre o per anys

diferents, s’empren les taxes. Les taxes ens relacionen un fet (en aquest cas

naixements) amb un conjunt de població més ampli (total, d’un col·lectiu...).

A continuació es veuran les taxes de natalitat més comunes.

La taxa�bruta�de�natalitat (TBN) és la relació entre el nombre de nascuts vius

en un període de temps, generalment un any, i la població total a meitat del

període. Aquesta taxa és fàcil d’emprar perquè requereix dades fàcils d’obtenir.

No obstant, és un indicador que està molt afectat per l’estructura d’edats de

la població, és a dir, en una població on hi ha molts individus en edat fèrtil,

la TBN es veurà incrementada davant d’una població on el pes de la població

de persones grans sigui superior.

Per a calcular la TBN s’empra la següent fórmula:

TBN = (nascuts vius en un any determinat / població a meitat d’aquest

any) × 1000

Per evitar els efectes de l’estructura, sempre que es pot s’empra l’índex�sin-

tètic�de�fecunditat (ISF). La fecunditat fa referència al nombre mitjà de fills

que tindrà cada dona d’una població quan acabi la seva vida fèrtil. Cal no

confondre fertilitat, que és la potencialitat de tenir fills, amb la fecunditat,

que són els fills que realment es tenen. Aquest indicador ja no està afectat per

l’estructura d’edats, ja que relaciona nombre de fills per dona en finalitzar el

seu període fèrtil. Es considera que una dona acaba el seu període fèrtil entre

els 45 i els 49 anys. A més, l’ISF proporciona altra informació útil per a l’estudi

de la població, com la grandària mitjana de les famílies, l’edat de les mares, la

durada de les parelles (matrimonis), a més de possibles canvis en l’estructura

de la població.
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La taxa�de�reemplaçament de l’ISF és de 2,1, és a dir que, si la taxa és més bai-

xa, les generacions futures seran menys nombroses (si només es té en comp-

te el creixement natural). Per sobre d’aquesta xifra, en canvi, es garanteix el

manteniment i l’augment dels efectius demogràfics. Tanmateix, això no signi-

fica que un ISF per sota de la taxa de reemplaçament impliqui que la població

d’un país hagi de disminuir. En l’evolució d’una població hi intervenen molts

d’altres factors, com ara els moviments migratoris, l’estructura de la població

o la mortalitat.

Malgrat que la fecunditat està disminuint globalment, encara queden impor-

tants diferències regionals en el món.

Taula 3. Població total i índex sintètic de fecunditat per continents, 2017

Continent Població
2017 (milers)

Índex Sintètic de Fecunditat

Àfrica 1.250 4,6

Amèrica del Nord 362 1,8

Amèrica Llatina i el Carib 643 2,1

Àsia 4994 2,2

Europa 745 1,6

Oceania 43 2,3

Font: Population Reference Bureau (http://www.worldpopdata.org/index.php/table) [3/12/2017]

Figura 5. Índex sintètic de fecunditat per països, 2017

Font: Population Reference Bureau http://www.worldpopdata.org/map [3/12/2017]

http://www.worldpopdata.org/index.php/table
http://www.worldpopdata.org/map
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El 2017, les regions del Nord Global tenen els valors de l’ISF més baixos.

Europa té un 1,6, i Amèrica del Nord, un 1,8, és a dir que els valors estan

per sota de la taxa de reemplaçament. En tots dos conjunts continentals,

no hi ha cap país que arribi a la taxa de reemplaçament.

Amèrica Llatina, Àsia i Oceania tenen uns valors semblants entre si: 2,1, 2,2

i 2,3 respectivament. Són dades que se situen molt a prop de la taxa de reem-

plaçament, tot i que trobem importants disparitats internes. Amèrica Llatina

i el Carib tenen menys disparitat (del 2,9 de Guatemala al 1,3 de Puerto Rico),

però Àsia i Oceania presenten oscil·lacions més importants. En el cas asiàtic,

els valors oscil·len entre taxes de 5 fills per dona a Timor Oriental i a Afganis-

tan, i taxes de només 1,2 fills per dona a Singapur, Corea del Sud o Taiwan.

A Oceania tenen els valors extrems a les illes de Samoa i a les Marshall, on hi

ha taxes per sobre dels 4 fills per dona, mentre que a Austràlia i Nova Zelanda

no arriben als 2.

Finalment, Àfrica és el continent que presenta l’ISF més elevat, amb un 4,6.

També Àfrica presenta diferències regionals remarcables entre els països del

nord d’Àfrica i de Sudàfrica, que tenen un ISF lleugerament per sobre del 2,1,

i els països subsaharians que presenten valors més alts.

Els índexs de fecunditat, com s’ha pogut veure, mostren diferències clares en-

tre els països del Nord i els del Sud. Se solen relacionar les xifres de l’ISF amb

elements com la incorporació de la dona al mercat laboral formal, els costos

de la criança i també amb valors i cosmovisions distintes segons els territoris.

5.2. La mortalitat

La mortalitat és, juntament, amb la natalitat, la variable que ens permet estu-

diar els moviments naturals de la població. Com en el cas dels naixements,

per estudiar les defuncions ens cal construir taxes que ens donin uns valors

de mesura que ens permetin contextualitzar, en el temps i en l’espai, aquest

esdeveniment. Per això no podem emprar simplement el nombre absolut de

morts.

La taxa�bruta�de�mortalitat (TBM) és la taxa que posa relaciona les persones

que han mort en un període i un lloc concrets amb la població total del mateix

lloc. Com totes les taxes brutes, és relativament fàcil d’obtenir, però està molt

afectada per l’estructura de la població.
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El càlcul de la TBM es fa a partir de la següent fórmula:

TBM = (total de defuncions en un any deter-

minat / població a meitat d’aquest any) × 1000

Taula 4. Taxes brutes de mortalitat per països

Alemanya 11 per mil

Espanya 9 per mil

Etiòpia 7 per mil

Gàmbia 9 per mil

Japó 10 per mil

Mauritània 8 per mil

Pakistan 7 per mil

Paraguai 6 per mil

Tunísia 7 per mil

Font. Population Reference Bureau (2016) 2016 World Population Data Sheet. PRB. [http://www.prb.org/pdf16/prb-wpds2016-
web-2016.pdf Consultat el 18 de novembre de 2016]

 
Com es pot veure en aquesta taula, les taxes brutes de mortalitat mostren unes

xifres més altes als països del Nord Global (Alemanya, Japó i Espanya) que en

els països del Sud. Això significa que les condicions sociosanitàries del països

del Nord són pitjors que les del Sud? Evidentment, no. Es tracta de la impor-

tància de l’afectació de l’estructura. Els països del Nord, en tenir unes poblaci-

ons més envellides, tenen unes taxes de mortalitat més altes, ja que el nombre

de persones grans en el conjunt de la població representen un percentatge més

alt que en els països del Sud.

Per corregir aquesta afectació, és millor emprar altres taxes de mortalitat. Una

d’elles és la taxa�de�mortalitat�infantil (TMI). Es tracta d’una taxa específica

per edat que relaciona el nombre de defuncions d’infants (habitualment me-

nors d’un any) per cada 1.000 nascuts vius en un any determinat. Se sol pren-

dre aquesta taxa com un indicador més fiable de les condicions sociosanitàries

d’un país, ja que els éssers humans som més vulnerables els primers anys de

vida (i en l’envelliment també) que en les edats joves i adultes.

El càlcul de la TMI és la següent:

TMI = (infants morts menors d’un any en un any determinat / nascuts

vius aquest mateix any) × 1000

http://www.prb.org/pdf16/prb-wpds2016-web-2016.pdf
http://www.prb.org/pdf16/prb-wpds2016-web-2016.pdf
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Figura 6. Taxa de mortalitat infantil per països, 2017

Font: Font: Population Reference Bureau http://www.worldpopdata.org/map [3/12/2017]

Tal com es veu al mapa, les diferències per països són molt importants. En

un extrem, trobem l’Àfrica i part de l’Àsia, que tenen taxes per damunt de

50‰ (amb màxims a Afganistan per sobre de 100‰). A l’altre extrem trobem

Europa occidental, Canadà, Austràlia, Nova Zelanda, Japó i Cuba amb taxes

inferiors al 5‰.

L’esperança�de�vida�en�néixer és una taxa de mortalitat, perquè es calcula

a partir de les taules de mortalitat i reflecteix les condicions de vida d’una

població. El seu valor explicatiu fa que Nacions Unides l’hagi incorporat com

una de les variables que configuren l’Índex de Desenvolupament Humà (IDH).

L’esperança de vida en néixer és el nombre mitjà d’anys esperats per viure

entre els membres d’una generació, des del seu naixement fins la seva extinció

(l’esperança de vida pot calcular-se per a qualsevol edat), si es mantenen les

condicions de mortalitat actuals.

De la mateixa manera que la taxa de mortalitat infantil, l’esperança de vida és

molt desigual segons els països. Malgrat que per al conjunt del món l’esperança

de vida en néixer ha augmentat dels 47,5 anys als 71 anys (dada de 2015),

encara avui hi ha regions del planeta on l’esperança de vida és molt baixa,

entre les quals cal destacar els països de l’Àfrica subsahariana. Per exemple,

Swazilàndia tan sols té una esperança de vida de 49 anys. A l’altre extrem,

molts països del Nord Global superen els 80 anys d’esperança de vida: Hong

Kong i Japó tenen una esperança de vida de 84 anys, i Itàlia, Suïssa, Singapur

i Espanya, de 83 anys.

Les diferències Nord-Sud són el reflex de les desigualtats socials i econòmiques

entre els territoris. Així, en els països amb una esperança de vida més baixa,

hi ha un predomini de mortalitat per malalties infeccioses, moltes de les quals

són curables, o almenys controlables, en els països del Nord. La incidència

de la SIDA és molt important en els països africans, així com altres malalties

http://www.worldpopdata.org/map
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relacionades amb infraestructures ambientals com ara l’accés a aigua potable o

els sistemes de sanejament. D’altra banda, en els països amb esperances de vida

més altes, les principals causes de mort es relacionen amb malalties endògenes,

relacionades amb el sistema cardiovascular o el càncer.

A més de les diferències regionals, també trobem diferències per gènere. Habi-

tualment, l’esperança de vida és més alta entre les dones que entre els homes,

ja que hi ha una sobremortalitat masculina. Això s’explica per la diferència

entre els estils de vida, que inclou més hàbits de risc en el cas dels homes.
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6. La transició demogràfica

La transició�demogràfica és el model teòric que explica el pas del sistema

demogràfic d’antic règim, propi de les societats preindustrials, al sistema de-

mogràfic modern, propi de les societats postindustrials. Curiosament, tots dos

sistemes es caracteritzen per un baix creixement natural de la població i una

alternança de períodes de creixement positiu amb d’altres de creixement ne-

gatiu. La diferència entre ambdós models és la combinació de les dues vari-

ables que, combinades, defineixen el creixement: la natalitat i la mortalitat.

Mentre que en el sistema demogràfic d’antic règim ambdues variables eren

molt elevades i tenien taxes al voltant del 40‰, en el nou règim demogràfic

aquestes taxes estan al voltant del 10‰.

El model de transició clàssic es divideix en diferents etapes:

1) La primera etapa és pretransicional, i es caracteritza per unes taxes brutes

de natalitat i unes taxes brutes de mortalitat molt altes. Com que la diferència

entre els individus que neixen i els que es moren és relativament semblant,

el creixement de la població és lent. En aquesta etapa s’alternaven períodes

de creixement positiu i períodes de minva de la població, a causa de diferents

tipus de calamitats: males collites que suposaven escassetat d’aliments, guerres

o epidèmies (la més catastròfica a Europa va ser la pesta negra al segle XIV, que

va reduir un terç la població del continent), si no una combinació d’aquests

diversos factors.

2) La segona etapa es caracteritza perquè comença a baixar la taxa bruta de

mortalitat. Disminueixen les defuncions i, en canvi, mantenir-se (o fins i tot

augmentar) la natalitat, de manera que hi ha un augment de la població molt

significatiu. Trobem les causes del descens de la mortalitat en l’inici de les

mesures higièniques, que suposen una millora de la salut pública.

3) En la tercera etapa també comença a disminuir la natalitat. No obstant,

durant tot el període, la mortalitat continua baixant. Així, la gran diferència

entre totes dues variables fa que la població augmenti molt: d’aquí que es parli

d’explosió demogràfica.

4) En la quarta etapa, el descens tant de la mortalitat com de la natalitat ja

és molt més suau. Al principi, la natalitat descendeix més ràpidament i la di-

ferència de les dues variables s’escurça, de manera que si bé encara hi ha un

creixement de població, aquest és cada vegada menor.
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5) En la cinquena etapa ja s’ha assolit la transició. Tant les taxes de mortalitat

com de natalitat són molt baixes (per sota del 10‰) i, com en l’etapa pretran-

sicional, ara poden alternar-se períodes de creixement positiu amb períodes

de creixement negatiu.

Si bé les causes de la davallada de la mortalitat (relacionades, com s’ha dit,

amb una millor higiene, amb la construcció d’infraestructures bàsiques per a

la salut pública com l’accés a l’aigua potable i la xarxa de sanejament) poden

semblar mitjanament clares, les causes del descens de la natalitat potser no ho

són tant: aquest descens es relaciona amb l’accés de la dona al mercat laboral,

amb l’increment de cost de tenir fills, amb la pèrdua d’utilitat de tenir-los...

L’elaboració d’aquest model sorgeix de l’observació de les dinàmiques demo-

gràfiques pel que fa a naixements i defuncions dels països europeus des del

final del segle XVIII fins a l’actualitat. Els països pioners en l’inici del canvi

d’un model a l’altre van ser Suècia i França. Es tracta d’un procés relativament

dilatat en el temps (aproximadament de 200 anys) i que s’ha correspost amb

canvis socioeconòmics importants: industrialització, avenços tecnològics i ci-

entífics, canvis socials i creació de noves necessitats i expectatives socials. Evi-

dentment, però, aquestes dinàmiques no han estat les mateixes a tot arreu, ni

els temps de transició tampoc. De fet, encara hi ha nombrosos països del Sud

que encara no han completat la transició.

Per això, els estudiosos mostren l’existència de diverses transicions demogrà-

fiques, segons la major o menor rapidesa de la davallada de la mortalitat i

natalitat i segons en quins moments històrics s’han produït aquests canvis.

A més del model de transició clàssic que hem explicat, podem distingir tres

altres tipus de transicions:

• El model clàssic accelerat, segons el qual l’inici de la transició succeeix una

centúria més tard, cap als volts de 1850 i que acaba al mateix moment que

el clàssic. La davallada accelerada de la natalitat durant la segona meitat

del segle XX caracteritza aquesta transició.

• El model dels països del Sud. La transició s’inicia molt tardanament, cap

a mitjan segle XX, i encara està inacabada. En el cas d’aquests països, la

davallada de la mortalitat ha estat molt important, mentre que la natalitat

encara es manté alta però en descens. El continent que manté unes taxes

més altes de natalitat és l’Àfrica, que, per al període 2010-2015, tenia una

taxa bruta de natalitat de 36‰ (dades del Demographic Yearbook, consul-

tat el 22/11/2017), tot i que ja en descens.

• Els nous països industrialitzats presenten una reducció sobtada tant de la

mortalitat com de la natalitat durant la segona meitat del segle XX, i arriben

al segon decenni del segle XXI amb la transició demogràfica completada i

les dues taxes per sota del 10‰.
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7. La segona transició demogràfica

Els demògrafs han anomenat segona transició demogràfica al conjunt de di-

nàmiques demogràfiques i pautes culturals que caracteritzen les societats que

ja han completat la transició demogràfica (o societats postransicionals). Pel

que fa a les dinàmiques demogràfiques cal destacar:

• El marcat descens de la fecunditat. Aquestes poblacions han arribat a uns

indicadors molt baixos del nombre de fills per dona, que se situa entorn

de 2. Hi ha països que durant els últims anys se situen per sota d’aquesta

xifra de manera persistent, com ara Espanya, que se situa l’any 2014 en un

valor d’1,3 mentre que a França és lleugerament superior (2,0).

• La major longevitat. L’esperança de vida en néixer ja supera els 80 anys en

molts països postransicionals. Si ens fixem en la combinació de pocs fills

per dona juntament amb una llarga esperança de vida i, per tant, un major

nombre de persones grans (65 anys o més) és clar que es tracta d’una so-

cietat cada vegada més envellida, amb persones centenàries (més de disset

mil a Espanya l’any 2016).

• El diferencial de mortalitat entre dones i homes. Hi ha una sobremortalitat

masculina, cosa que també es reflecteix en la diferència d’esperança de

vida segons sexe. Si bé en molts dels països transicionals, com ara els de

l’Europa del Nord, occidental i meridional, les dones tenen una esperança

de vida superior als 82 anys, els homes en canvi, la tenen de 80 anys.

Així mateix, s’han produït canvis profunds en l’àmbit de la nupcialitat. En les

societats transicionals, el matrimoni era una institució perdurable i estable en

el temps que en poques ocasions es trencava (si no era per defunció). A més,

el matrimoni era un instrument molt útil a l’hora de regular la fecunditat de

les dones: retardar l’edat del matrimoni suposava baixar la fecunditat d’una

societat i, a l’inrevés, casar-se més jove la feia augmentar. En les societats tran-

sicionals moltes unions ja no passen pel matrimoni i, a més, la dissolució de

les parelles (casades o no) és molt més elevat que en el passat. Això fa que no

es pugui parlar d’una vida convivencial lineal sinó que els projectes vitals dels

individus es componen d’un seguit de seqüències en què es combina la vida

solitària, la vida en parella, la família monoparental, nova vida en parella, vida

solitària...

De la combinació de tots aquests elements en surt un nou model social amb

repercussions importants per a la geografia. L’augment de les persones que vi-

uen soles, així com l’augment de l’esperança de vida, fa que la mesura mitjana
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de les llars es redueixi i apareguin un bon nombre de llars unipersonals, en

moltes ocasions corresponents a dones soles i majors de 65 anys. Això suposa

un repte en el sentit que:

• Hi ha un augment més gran d’habitatges que de població.

• Cal (re)pensar un territori i unes ciutats que s’adaptin a les característiques

d’aquesta nova societat: cal garantir una vida saludable i autònoma de

nombroses persones grans, que en moltes ocasions estan soles.

• Cal revisar el concepte de treball i el sistema de pensions a partir de la

nova realitat demogràfica.
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8. Les migracions

Les migracions fan referència al desplaçament dels humans en el territori. Ja

des de la mateixa aparició de l’homo sapiens sapiens a la regió oriental d’Àfrica,

els humans hem migrat fins a colonitzar la pràctica totalitat del planeta ter-

ra (tots els continents excepte l’Antàrtida). Entenem per migracions aquells

desplaçaments que impliquen un canvi de residència habitual de les persones

i, sovint, un trencament amb el seu espai de vida quotidià. Al seu torn, les

migracions es poden classificar segons:

• Destinació. Quan els migrants no surten de les fronteres del seu estat,

parlem de migracions internes. Per contra, quan el desplaçament té com

a destinació un país estranger, parlem de migracions externes.

• Causes. Les causes perquè una persona migri són moltes i variades, i moltes

vegades poden confluir diverses causes en un mateix desplaçament, però

amb un esforç de síntesi, podríem distingir:

– Causes�econòmiques. Habitualment es relacionen amb la cerca de fei-

na. Els fluxos de migració es donen entre territoris sense possibilitats

d’ocupació cap a indrets on hi ha una demanda de treball més gran.

– Causes�culturals�i�socials. Aquest tipus de moviments migratoris es-

tan relacionades amb l’oferta cultural i educativa d’un país.

– Causes�polítiques. En aquest cas es tracta de desplaçaments que les

persones realitzen per garantir la seva seguretat física degut a un con-

flicte bèl·lic o bé perquè són perseguits per les seves opinions o acti-

vitats polítiques, o per la seva orientació sexual, procedència ètnica o

creences religioses, entre d’altres.

– Causes�ambientals. El deteriorament del medi pot dificultar enorme-

ment les possibilitats de mantenir nivells de benestar acceptables per

a la població que hi resideix.

Els moviments migratoris són importants per comprendre la composició de

les poblacions actuals, ja que intervenen en la configuració de les seves estruc-

tures. Això afecta tant les poblacions receptores com les poblacions emissores.

Per a les societats�emissores o emigrants, la migració no només suposa una

disminució de la població, sinó també una pèrdua potencial de població per

a les generacions futures, ja que els migrants solen ser joves adults en els seus

inicis de la seva vida fèrtil. Així, aquestes persones no tindran fills en els seus

països d’origen. A més, també afecta l’estructura de la població, ja que perden

efectius de grups concrets: d’edat, de gènere... quan, d’un entorn rural, emi-
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gren principalment dones joves, l’estructura per sexes queda desequilibrada

de manera que en aquestes generacions hi haurà dèficit de dones, i els homes

heterosexuals tindran problemes per trobar parella.

Trobem també repercussions en les societats�receptores. Entre les principals

hi ha el creixement de població, l’augment de natalitat i, en ocasions, de la

fecunditat, i l’impacte en l’estructura de població.

8.1. Les grans migracions dels darrers cinc-cents anys

En aquest mapa poden observar-se els grans processos migratoris mundials

dels darrers segles.

Figura 7. Els principals corrents migratoris en els darrers cinc-cents anys

Font: Daniel Noin (1988)

En aquest mapa, podem observar els grans focus emigratoris:

• Tota�Europa. Es tracta d’una àrea densament poblada, i durant tot aquest

període és un focus constant de sortida d’emigrants cap a destinacions

transoceàniques. Cal destacar que, durant aquest període, aquest conti-

nent no ha estat un indret de recepció de immigrants intercontinentals.

• La� Xina� i� l’Índia. Les migracions d’aquests dos països asiàtics també

s’originen en àrees densament poblades. Tot i que també hi ha fluxos

d’emigrants intercontinentals, també trobem importants fluxos migratoris

a l’interior de l’Àsia meridional (Indonèsia, Malàisia, Filipines, Indoxina...)

• Àfrica�Central. Des d’aquesta regió van sortir importants fluxos de per-

sones cap a Amèrica a causa del comerç d’esclaus. Evidentment, es tracta

d’unes migracions forçades. A més dels enormes costos personals i socials

del tràfic d’esclaus, aquesta pràctica ha tingut importants repercussions

demogràfiques tant en els indrets d’origen com en els de destinació. Les

xifres són poc conegudes i difícils d’obtenir, però hi ha autors que calculen
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que, fins al s. XIX, varen sortir de l’Àfrica cap a Amèrica més de 30 mili-

ons de persones. El trasllat forçós, les males condicions dels viatges va fer

que els supervivents al final del viatge fos molt baix. L’impacte als llocs

d’origen està relativament poc estudiat, però alguns autors, com Méndez

i Molinero, observen que el buit causat per aquestes migracions fa que

aquestes regions de l’Àfrica estiguin relativament poc poblades. Les perso-

nes implicades en l’esclavitud eren persones joves, a l’inici de la seva etapa

fèrtil, de manera que els buits demogràfics es noten durant molt de temps.

Pel que fa a les regions receptores d’immigrants, normalment s’ha tractat de

territoris que presentaven una baixa densitat de població o bé eren àrees colo-

nitzades pels europeus (o totes dues coses alhora). En molts d’aquests territo-

ris hi ha hagut una substitució de la població local per la immigrant. Trobem

exemples a Oceania, Sibèria, Manxúria i Amèrica.

Vegem el cas d’Amèrica per veure com es va produir la reducció de la població

local fins a la seva pràctica extinció. Tot i que no hi ha xifres clares, els estudis

mostren que, abans de la colonització europea d’Amèrica, hi havia entre 50

i 60 milions d’habitants. Al cap de cent anys aquesta xifra s’havia reduït a 5

milions. Com va poder passar això? Les causes són diverses:

• Les malalties�infeccioses que portaven els primers pobladors europeus i

per les quals les poblacions no estaven immunitzats es van estendre, la

qual cosa va suposar un mortalitat molt elevada de població autòctona.

• La desestructuració�social�de�les�comunitats�locals. La colonització, es-

pecialment la dels espanyols al Carib i a Sud-Amèrica, va suposar el repar-

timent dels indígenes entre els colons per posar-los a treballar en mines i

en activitats agrícoles. Aquest sistema de repartiment era anomenat enco-

mienda. Això fet va suposar el trencament de l’estructura de la població, la

desaparició de les xarxes familiars i de suport i la impossibilitat de trobar

parella dins de les comunitats locals, que havien quedat trencades. Tots

aquests fets va agreujar encara més els estralls de les malalties infeccioses,

ja que aquestes poblacions no van poder recuperar-se.

8.2. Les migracions internacionals des de 1950

A partir de la segona meitat del segle XX, els fluxos migratoris presenten

canvis importants en les seves direccions. Bàsicament, els centres receptors

d’immigrants són territoris que ja han completat la transició demogràfica i que

necessiten mà d’obra atès el seu creixement econòmic. Si bé els Estats Units,

el Canadà i Austràlia es mantenen com a països receptors d’immigrants, tam-

bé s’hi incorporen l’Europa occidental, els països de la península Aràbiga (a



© FUOC • PID_00249883 34 Geografia de la població

excepció del Iemen) i els nous països industrials d’Àsia. Pel que fa als centres

emissors, són països propers que tenen un desenvolupament menor i encara

estan en procés de transició demogràfica.

Figura 8. Les migracions internacionals (1950-1989)

Font: Jean Claude Chesnais (1991)

En els darrers decennis, aquests centres receptors d’immigració s’han refor-

çat, i s’hi han incorporat Espanya i Itàlia (per primera vegada són territoris

d’immigració) i, sobretot, els centres emissors s’han ampliat cap a territoris

més llunyans i abasten l’Àfrica Central, gran part d’Amèrica Llatina i el sud-

est d’Àsia.

Figura 9. Principals fluxos migratoris. Principi del segle XXI

Font: La Vanguardia, 03/12/2007

La piràmide de població dels Emirats Àrabs de la Figura 10 mostra l’impacte

dels moviments migratoris en els països de dimensions reduïdes del Golf Pèr-

sic. S’hi pot observar clarament la sobrerepresentació de la població masculi-

na en edat adulta que emigra cap a aquest país per treballar: són els anome-

nats guest workers (treballadors convidats), eufemisme emprat per la contrac-

tació de mà d’obra estrangera. Es tracta sobretot d’una migració masculina
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que retorna als seus països d’origen quan deixen de treballar i que, per tant,

no s’estableixen al país receptor. El nombre de dones que hi migren és molt

menor, i troba ocupació sobretot en el sector serveis.

Figura 10. Piràmide de població. Emirats Àrabs Units, 2015

Font: US Census, International Database

8.3. Les migracions ambientals

Com s’ha vist a l’inici d’aquest apartat, una de les causes de les migracions

són les causes ambientals. Els desplaçaments que es fan per aquest motiu no

són nous, però en aquests primers decennis del segle XXI, i amb l’evidència del

canvi climàtic i les importants conseqüències ambientals i territorials que se’n

deriven, les migracions ambientals guanyen importància: s’estima que, fins el

2050, 200 milions de persones es desplaçaran per aquesta raó.

Segons l’IOM (Organització Internacional per a la Migració) la migració am-

biental està ocasionada principalment pel canvi ambiental i respon a diversos

tipus de desastres, tant als canvis més sobtats com als canvis d’evolució lenta.

Igual que els altres tipus de migracions, les migracions ambientals poden su-

posar distàncies curtes o llargues, i també poden per períodes de temps curts

o llargs.

Aquesta mateixa organització defineix el migrant�ambiental com una per-

sona o grup de persones, que, per raons imperioses de canvis sobtats o pro-

gressius en el medi ambient que afecten negativament la seva vida o les seves

condicions de vida, es veuen obligades a abandonar la seva llar, ja sigui tem-

poralment o permanent, i que es mouen ja sigui dins del seu país, ja sigui a

l’estranger.

Els migrants ambientals poden classificar-se segons:

• Desplaçats�temporals degut a pressions ambientals com un terratrèmol,

huracà o erupció volcànica.
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• Desplaçats�permanents� a� causa�de� canvis�dràstics en el seu territori,

incloent construccions de grans infraestructures, com preses que inunden

les seves terres.

• Desplaçats�permanents�a�causa�de� la�degradació�progressiva del seu

territori, que fa que ja no puguin proveir-se d’allò necessari per a viure

(augment nivell del mar, avenç de la desertització...).

Lester Brown, fundador del Worldwatch Institute, empra el terme refugiat

ambiental per primera vegada a la dècada dels 1970. Pel seu cantó, el Progra-

ma Mediambiental de Nacions Unides l’empra per primera vegada el 1985. Tot

i això no hi ha un reconeixement internacional d’aquesta figura (com sí que

es reconeix la de refugiat polític, per exemple).

En aquest mapa es poden veure quines són les zones més susceptibles de ser

afectades pel canvi climàtic i, per tant, els principals focus emissors de mi-

grants.

Figura 11. Àrees vulnerables al canvi climàtic

El mapa ens mostra els territoris exposats a les manifestacions del canvi cli-

màtic:

1) Àrees més vulnerables a l’augment del nivell del mar i a les inundacions.

Comprèn les costes baixes del planeta com ara els deltes més importants i un

escampall de petites illes, moltes de les quals desapareixeran completament.

Pel que fa als deltes, trobem els densament poblats del sud i est d’Àsia, així com

el delta del Nil a la Mediterrània. Com a dada, es considera que un augment del



© FUOC • PID_00249883 37 Geografia de la població

nivell del mar de 80 cm suposarà un desplaçament de 8 milions de persones del

delta del Nil. Pel que fa a les illes, des de 1990 existeix l’associació Alliance of

Small Island States que agrupa 41 microestats (i 5 amb l’estatus d’oservadors)

que tenen per objectiu esdevenir un lobby de pressió davant la comunitat

internacional perquè emprengui mesures davant del canvi climàtic i cerqui

solucions davant l’evidència que moltes illes desapareixeran completament i

que, per tant, tota la població haurà de migrar. No es tracta tant d’un tema

quantitatiu, ja que en moltes ocasions es tracta de poblacions de molt pocs

milers, sinó que en preveure’s la migració i la disgregació de tota la població

d’aquests indrets, també estan en perill la pervivència de les seves llengües i

cultures, en fi, les seves visions de la vida.

2) Àrees exposades a la desertització i a sequeres severes. Estan repartides per

tots els continents (a excepció de l’Antàrtida) i majoritàriament es localitzen

en les franges dels grans deserts:

• Al sud i al nord del Sàhara, és a dir, al Sahel i al Magrib i gran part de la

península Ibèrica.

• A l’Àfrica austral, a l’entorn del desert del Namib.

• A les franges septentrionals i meridionals dels deserts asiàtics (Turquestan,

Gobi...), allargant-se per occident fins a les regions del Mar Negre.

• A Austràlia, als límits orientals del Gran Desert Arenós.

• A Amèrica del Nord, les àrees afectades estan a les franges de llevant, amb

un cordó que va des del límits del desert de Sonora, a Mèxic, fins al nord

d’Oregon, als Estats Units

• A Amèrica del Sud trobem tres franges. A la costa pacífica, a continuació del

desert d’Atacama–Paracas; a Colòmbia, a la franja de les zones desèrtiques

caribenyes, i al Brasil, al límit occidental de les zones desèrtiques brasileres.

3) Àrees exposades a huracans.

• Costa oriental d’Àsia, incloent-hi les illes del Pacífic central.

• Oceania i costes d’Austràlia

• Carib i costa est dels Estats Units

• Baixa Califòrnia i Sinaloa (Mèxic)

• Madagascar

4) Àrees vulnerables a la desaparició del permafrost que afecta les zones àrti-

ques, principalment Rússia i Canadà.
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Si bé les àrees afectades pel canvi climàtic s’estenen per tots els continents

habitats, les regions del Sud Global són les més afectades ja que tenen una

menor capacitat de fer-hi front.



© FUOC • PID_00249883 39 Geografia de la població

9. El debat sobre el creixement demogràfic i els
recursos i el futur de la població

El gran creixement de població de la segona meitat del segle XX, juntament

amb les problemàtiques ambientals, ha reactivat el debat sobre el futur de la

humanitat. Han sorgit multitud de preguntes contradictòries, fruit de realitats

ben diverses en el món. Recordem els principals trets demogràfics i ambientals

actuals:

• Gran creixement de la població mundial des de la segona meitat del segle

XX, encara que amb un descens del creixement al segle XXI.

• Un comportament desigual pel que fa al creixement natural entre països.

Mentre els països del Nord creixen molt poc o fins i tot decreixen (a ex-

cepció dels EUA), la població continua augmentant amb força als països

del Sud, especialment a l’Àfrica.

• Una greu crisi ambiental. L’ús insostenible dels recursos naturals fa té-

mer la seva extinció i la pèrdua de biodiversitat, i l’abocament mas-

siu d’elements contaminants a la biosfera impedeix la seva absorció:

l’escalfament global és la principal preocupació.

• La prevalença de la fam al món. En el segon quinquenni del anys 10 del

segle XXI, el nombre de persones desnodrides al món ha tornat a augmen-

tar, i segons la FAO, el 2016 hi havia 815 milions de persones subalimen-

tades a la Terra.

Taula 5. Els vuit països amb una major i una menor projecció d’augment de població fins el
2050 (en milions)

País Augment de po-
blació fins el 2050

País Disminució de po-
blació fins el 2050

Índia 323 Xina 44,3

Nigèria 219,7 Japó 24,8

Rep. Democràtica
del Congo

134,4 Ucraïna 8,8

Pakistan 111,2 Polònia 5,8

Tanzània 94,7 Romania 5,7

Etiòpia 85,9 Tailàndia 3,5

Estats Units
d’Amèrica

71,4 Itàlia 3

Font: Population Reference Bureau [http://www.prb.org/Publications/Datasheets/2017/2017-world-population-data-sheet.aspx
consultat el 16/12/2017]

http://www.prb.org/Publications/Datasheets/2017/2017-world-population-data-sheet.aspx
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País Augment de po-
blació fins el 2050

País Disminució de po-
blació fins el 2050

Egipte 70,1 Corea
del Sud

2,2

Font: Population Reference Bureau [http://www.prb.org/Publications/Datasheets/2017/2017-world-population-data-sheet.aspx
consultat el 16/12/2017]

Així, la humanitat es formula qüestions relacionades amb la capacitat

d’alimentar una població mundial creixent, amb esbrinar si els problemes am-

bientals són conseqüència del creixement demogràfic i amb la possibilitat de

mantenir i augmentar el benestar de les persones amb un major volum de

població.

Figura 12. Cartell anunciant la política de fill únic. Xina

Font: Fouberg, E.; Nurohy, A. i de Blij, H. (2009). Human Geography: People, Place and Culture, 9th Edition. Nova York: John
Wiley & Sons.

A més, els països del Nord també es plantegen qüestions específiques motiva-

des per l’envelliment de les seves poblacions. A Espanya, per exemple, hi ha

un debat entorn del futur de les pensions en cas que augmenti molt més la

població inactiva que la que treballa. Altres països es qüestionen si es pot ser

una potència mundial amb una població decreixent.

Ben segur que en aquest apartat no respondrem totes aquestes preguntes que

generen tant de debat acadèmic, social i polític, però veurem algunes de les

postures davant del creixement de la població.

9.1. Les teories de Malthus

Tomàs R. Malthus (1766 – 1834) va ser un clergue anglès i professor d’història

i economia a l’East Indian College. Va formular una teoria molt influent sobre

el creixement de la població, els problemes que pot generar i la relació entre

població i recursos, i la va sistematitzar a la seva obra An Essay on the Principle

of Population. Malthus creia que el creixement de la població humana exce-

dia la capacitat de l’agricultura de produir aliments. Creia que la producció

agrícola es basava en la llei dels rendiments decreixents. Aquesta llei explica

http://www.prb.org/Publications/Datasheets/2017/2017-world-population-data-sheet.aspx


© FUOC • PID_00249883 41 Geografia de la població

que en una superfície de terra fixa, l’increment de la mà d’obra condueix a

rendiments cada vegada menors per unitat de treball. Així, mentre la població

augmenta en progressió geomètrica (1, 2, 4, 8, 16, 32…), els aliments només

ho fan en progressió aritmètica (1, 2, 3, 4, 5, 5, 6…). Per tant, segons la seva

teoria, l’augment de la població només podia portar una situació de fam. Per

a evitar-ho, Malthus preveia dos tipus de frens al creixement de la població:

frens repressius i frens preventius.

Frens repressius i frens preventius

Els frens repressius són els que tendeixen a augmentar la mortalitat i solen respondre a
calamitats i crisis (fam, epidèmies, guerres, pobresa extrema, etc.).

Els frens preventius són voluntaris i sorgeixen de la “racionalitat” humana. Fan referència
a la davallada de la fecunditat, i, per a Malthus, això s’aconseguia amb un retardament
de l’edat del matrimoni i l’augment del celibat.

Les idees generades per Malthus es van recuperar de nou amb l’explosió de-

mogràfica dels anys 60 i 70 del segle XX als països del Tercer Món. Un nou

corrent de pensament, el neomaltusianisme, va tenir una forta influència en

determinats organismes internacionals (Banc Mundial, Fons Monetari Inter-

nacional), fundacions benèfiques i governs de del Nord.

9.2. Les teories d’Ester Boserup

D’altra banda, l’economista danesa Ester Boserup (1910-1999) va publicar a

Les condicions del desenvolupament a l’agricultura: l’economia del canvi agrari so-

ta la pressió demogràfica. Segons Boserup, la història de la humanitat està di-

rectament relacionada amb els canvis tecnològics. Parteix de la hipòtesi que

el creixement de la població és una variable independent que determina el

desenvolupament agrícola. El progrés agrícola es el resultat de les innovaci-

ons induïdes per la pressió demogràfica. En els països que tenen una major

densitat demogràfica, és possible una major divisió del treball, la qual cosa

permet construir i finançar col·lectivament infraestructures de diferents tipus,

especialment la regulació de l’aigua, el subministrament elèctric i el transport.

Una població més nombrosa, doncs, és capaç d’aplicar noves tecnologies en

infraestructures que no serien rendibles en societats menys nombroses.

L’increment de població motiva el canvi tecnològic i la innovació per

tal que la societat avanci. Al mateix temps, aquesta societat provoca

nous canvis demogràfics que posteriorment serviran per induir nous

desenvolupaments tecnològics.
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9.3. La realitat polièdrica del debat sobre el volum de població

En resum, entre els dos posicionaments sobre les polítiques demogràfiques, els

neomalthusians i els antineomalthusians, hi ha un ampli terreny de matisos

i correccions. Mentre els primers dubten de la capacitat dels sistemes naturals

per a adaptar-se al creixement demogràfic, els segons estan segurs de la capa-

citat dels humans i les institucions per adaptar-se al creixement de la població.

Si bé a nivell global la urgència de frenar el creixement demogràfic s’ha sua-

vitzat perquè ja està descendint i perquè tendim cap a un envelliment gradu-

al de la humanitat, alguns economistes estimen que per a les inversions de-

mogràfiques, és a dir, les orientades a mantenir el nivell de vida d’una pobla-

ció, cal aconseguir un 4% de la renda nacional per a cada 1% de creixement

demogràfic, cosa que ja justificaria la necessitat de disminuir el creixement a

nivell global.

Però responsabilitzar exclusivament la demografia del deteriorament del medi

ambient no és correcte, ja que hi ha casos de desaparició d’espècies en el passat

i de canvis radicals en el paisatge en medis amb baixes densitats de població.

Myotragus balearicus

Un exemple d’això seria la desaparició del myotragus balearicus, un mamífer herbívor de
la subfamília caprinae (de la família de les cabres) que es trobava a gran part de les Illes
Balears (però no a les Pitiüses). Es va extingir cap al tercer mil·lenni abans de la nostra era,
i la majoria de tesis apunten que va ser per causes antròpiques. Els primers pobladors, de
cultura pretalaiòtica, van fer desaparèixer l’espècie. Probablement, la caça, el fracàs en els
seus intents de domesticació, la introducció d’animals domèstics, els canvis ambientals
(esclariment del bosc), entre d’altres, van dur aquesta espècie a la seva extinció.

Tal com exposa Anna Cabré a l’article Creixement de la població i deteriorament

del Medi Ambient:

«la pressió sobre els recursos naturals és funció del consum global, i aquest consum depèn
del consum mitjà i del nombre d’habitants. Per tant, es pot alleugerir la pressió actuant
damunt del creixement dels habitants o actuant damunt del creixement del consum».

La petjada ecològica és un indicador de la pressió d’una població sobre el medi

ambient i correspon a l’àrea ecològicament productiva que es requereix per

a satisfer l’estil de vida d’una població (o d’un individu) en un moment de-

terminat de manera indefinida. L’indicador inclou el consum d’aliments, de

combustibles, fusta i fibres. La contaminació, com ara les emissions de diòxid

de carboni, també forma part de la petjada.
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Figura 13. La petjada ecològica dels països del món

Font: Bovet, P. (2008) Atlas medioambiental. Le Monde Diplomatique. València: Cybermonde (pàg. 12-13)

Aquest mapa mostra que els països del Nord són els que més àrea ecològica-

ment productiva requereixen per mantenir la seva forma de vida. A aquests

països s’hi afegeixen la Xina i l’Índia degut al seu gran volum de població. Però

si tenim en compte la petjada ecològica per càpita, és a dir, si dividim aquest

indicador pel nombre d’habitants del país, veiem que els països del Nord, i

en especial els Estats Units, Europa Occidental, Escandinàvia, Austràlia i Nova

Zelanda són els que més pressionen el medi ambient.

Tanmateix, des dels països del Nord i les seves instàncies polítiques, es con-

sidera que l’estancament o el declivi demogràfics perjudica greument el seu

potencial de creixement econòmic i que, en algun cas, pot significar deixar de

ser una potència mundial. En aquest sentit, alguns analistes consideren que

els Estats Units, com a potència mundial, no estan en qüestió gràcies, entre

altres motius, al seu “dinamisme demogràfic”, és a dir, a l’increment dels seus

efectius demogràfics. A l’altre extrem podem trobar Rússia, que ha perdut po-

blació en nombres absoluts des del col·lapse de la Unió Soviètica, o la matei-

xa Europa, que en perdre pes percentual entre la població mundial (el 1900

representava el 25% de la població mundial, als inicis del segon decenni del

segle XXI s’havia reduït al 7%), també ha perdut pes econòmic.
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Activitats

1) A partir de les dades del Census Bureau que podeu trobar en aquest enllaç (https://
www.census.gov/data-tools/demo/idb/informationGateway.php), ompliu la informació del
quadre que trobareu a continuació:

País Po-
blació
total

Índex Sintètic
de Fecunditat

Taxa de Morta-
litat Infantil

Esperança de
vida al néixer

Taxa
d’envelliment

Kenya          

Perú          

Itàlia          

Xina          

Estats
Units

         

Un cop obtinguda aquesta informació, feu un breu comentari dels indicadors obtinguts te-
nint en compte les característiques demogràfiques de cada país: creixement, estructura de la
població i pes segons el seu volum de població.

2) A partir de les dades d’aquest enllaç (https://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=253) feu la
piràmide d’edat de la població de Catalunya. Per fer-la seguiu els passos següents:

• Seleccioneu les dades per edats per a cadascun dels dos sexes i convertiu aquesta xifra de
població de cada grup d’edat en percentatge sobre el total (és important que el percen-
tatge es calculi sobre el total i no sobre la població del mateix sexe). Els homes sempre
se situen al costat esquerre de la piràmide, les dones al costat dret. La conversió en per-
centatges permet fer comparables poblacions de grandària molt desigual. Aquestes són
les dades que us permeten construir la piràmide.

• Exporteu les dades en un full de càlcul (per exemple, Excel).
• Multipliqueu els percentatges dels grups d’edat masculins per -1.
• Seleccioneu la informació que s’ha de representar i l’opció “barres” a l’assistent de grà-

fiques.
• Poseu títol a la gràfica i als eixos de coordenades i finalitzeu. Tindreu l’estructura bàsica

de la piràmide.
• Per a millorar la seva forma i fer-la de lectura més fàcil, cliqueu sobre les barres i, en format

“sèrie de dades”, escolliu “opcions”, marqueu “superposició 100”, “ample de rang 0”. La
piràmide ja està feta i es tracta de millorar-la visualment amb les eines que coneixeu del
full de càlcul. És important que la piràmide tingui una certa proporcionalitat. La regla
“universal” és de 2 x 3 (alt per ample) aproximadament, és a dir, que no quedi ni massa
estirada ni massa apaïsada.

3) Fes l’arbre genealògic de la teva de família del darrer segle aproximadament. Per això, cerca
la informació de les darreres quatre generacions (la teva inclosa): besavis, avis, pares i tu i els
teus germans. La informació que ha d’acompanyar d’aquest arbre és la següent:

• Nom dels ascendents
• Germans/es i any de naixement de cadascun/a.
• Municipi de domicili. Indicar si es rural o urbà per mitjà de colors (verd/gris).
• Formació dels ascendents (estudis superiors)

Investiga també sobre el consum de recursos de les diferents generacions i els seus impactes
sobre el medi ambient. Per fer-ho, inclou la següent informació:

• Hàbits�d’alimentació
– Cada quan menjaven carn? Gairebé cada dia? Una vegada a la setmana? Pràcticament

mai? Era carn de producció pròpia?
– Disposició d’un hort per obtenir fruites i verdures per al seu autoconsum? (Sí, no)

• Hàbits�de�mobilitat
– Distància que recorrien per anar a treballar
– Mitjà de transport utilitzat per anar a la feina (vehicle motoritzat, a peu, bicicleta,

animals domèstics)

http://www.census.gov/data-tools/demo/idb/informationGateway.php
http://www.census.gov/data-tools/demo/idb/informationGateway.php
https://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=253
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• Accés�a�l’aigua�potable
– Accés o no

Per fer aquest arbre, us podeu ajudar d’aquest programa: https://www.familyecho.com/
#edit:START

Un cop fet, respon les següents qüestions:

• Relaciona l’arbre genealògic de la teva família amb el model de transició demogràfica.
Creus que s’ajusta al que diu el model?

• Quins trets comparteix la història recent i present de la teva família amb la segona tran-
sició demogràfica?

• Com creus que ha evolucionat la petjada ecològica a la teva família al llarg dels darrers
cent anys?

http://www.familyecho.com/#edit:START
http://www.familyecho.com/#edit:START
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