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El processos demogràfics presenten unes dinàmiques profundes amb inèrcies molt potents. El 
temps i l’espai són dimensions físiques que condicionen les nostres vides socials i la seua 
mercantilització ens porta a la velocitat d’un temps abstracte, mesurat en hores, i a l’explotació 
d’un territori indiferenciat, mesurat en metres quadrats. En termes demogràfics, això té unes 
conseqüències que dificulten la nostra convivència.  

La distribució desigual de drets i deures segons l’edat genera unes pràctiques que compliquen 
l’emancipació de la població més jove, però també l’autonomia de la població més major. I la 
reducció dels naixements i l’increment de la població de més edat no són tendències fàcils de 
corregir. Els fluxes naturals de població (naixements i defuncions), junt a les aportacions o 
pèrdues conjunturals de poblacions migrades, configuren una estructura d’edats que no encaixa 
massa bé amb el sistema públic de correcció de les desigualtats tal com el tenim plantejat en el 
nostre estat del benestar.  

David Gil destaca la interrelació de procesos demogràfics viscuts per la seqüència de 
generacions, des de les nascudes abans de 1954 fins les posteriors a 2010; i insisteix en la 
complexitat del concepte «joventut» i que va molt més enllà d’una edat determinada, tot 
entenent-lo com un procés social, com «el trànsit de la dependència a la independència dels 
nous membres autònoms de la societat». I, en aquest sentit, és fonamental parlar dels processos 
d’integració en el mercat laboral, d’accés a l’habitatge i la conformació de noves llars. Així veiem 
com la joventut redueix les seues taxes d’emancipació dels progenitors i quan s’emancipen ho 
fan en formes familiars on cada vegada hi és menys present la descendència al mateix temps 
que creixen les formes de llar no familiar. I això passa perquè pateix d’elevades taxes de 
desocupació i de temporalitat i els preus de la vivenda i del lloguer no paren de créixer. 

Per la seua banda, Aina Faus centra la seua atenció en el procés d’envelliment i la seua 
feminització per destacar que en els discursos de la vida quotidiana circulen una sèrie d’idees 
errònies sobre la vellesa. Així mostra, per exemple, com l’estat de salut de les persones majors 
no és tant dolent com se sol pensar i planteja un debat sobre el concepte d’«envelliment 
saludable». Des del seu punt de vista, l’envelliment es viscut de forma molt desigual i la població 
major no és un col·lectiu homogeni: n’hi destaca les diferències per sexe, per classe social i per 
nivells de limitació física. Finalment, també planteja la necessitat d’un debat sobre la sexualitat 
i la vellesa, ja que és un aspecte bastant desconegut de les activitats de les persones majors. En 
definitiva, com David Gil respecte a la joventut, demana una conceptulització més rica de 
l’envelliment, que vaja més enllà de l’edat, i la importància de les relacions intergeneracionals. 

L'ocupació diferencial del territori, en funció dels processos de concentració de la població i les 
activitats socials, culturals i econòmiques en els centres urbans està generant desequilibris molt 
intensos en les oportunitats vitals segons el territori on s’hi resideix. Els moviments migratoris 
dels pobles a les ciutats, el despoblament, el buidatge social que en resulta són problemes que 
venen de lluny i ens han portat a situacions límit en segons quins territoris.  

Vicent Querol assenyala que la ruralitat no és el resultat d’un procés neutre o natural, sinó que 
es tracta d’un procés social basant en uns desequilibris territorials que es retroalimenten: 
dotacions de serveis, connectivitat, etc. dibuixen un cercle viciós que accentua les diferències 
entre territoris i hàbitats i es replica a cada nivell territorial (continental, estatal, autonòmic o 
comarcal). Els impactes demogràfics són evidents i al centre de la problemàtica: el 
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despoblament, la masculinització o l’envelliment serien els aspectes més destacables. Per tant, 
des del seu punt de vista, no és un problema de pobles menuts, sinó un problema de piràmide 
poblacional. La demografia va traslladant els problemes al territori. Destaca la problemàtica de 
les dones joves que es volen quedar als pobles o la de les polítiques de benvinguda a població 
migrada.  

I segons Cristina Benlloch no sembla que la immigració siga la solució. La diversitat de situacions 
en els municipis menuts és molt ampla. Així trobem municipis de menys de 5.000 habitants que 
tenen un 70% de població imigrada i d’altres on no hi resideix cap persona que haja arribat via 
migratòria. Per altra banda, també és divers l’origen i trobem especials concentracions de 
poblacions del mateix origen geogràfic. Siga com siga, l’espai rural, especialment de l’interior, 
no sembla ser un espai atractiu per a la població migrada. 

 


	Portada
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