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1. EL CONTEXT GEODEMOGRAFIC DE LES ILLES BALEARS A LA DARRERIA DEL SEGLE 

xx I A L'INICI DEL SEGLE XXI 

E 1 context geodemografic que han experimentat les Illes Balears en els 
darrers anys del segle xx, i que continua manifestant-se a l'inici del segle 
XXI, es defineix per un seguit de trets característics, entre els quals destaca 

de manera notable l'important increment dels fluxos immigratoris, molt espe- 
cialment els procedents de l'estranger. El saldo migratori és, des dels anys 1993- 
1994, la principal causa de l'increment de la població absoluta de les Balears, on, 
segons la revisió del Padró de població de 1'1 de gener de 2002, es registraven 
més de 916.000 habitants (taula 1). 

1 / H a i i m t s  1 %DU / Habitants i ?.khU I Habitants 1 %C.U Habitants %DM I Habita~~ts %iMA i Habitants *,,oi&íA 1 



Entre 1996 i 2002, la població illenca experimenta un increment de més de 
156.000 nous residents, que representen gairebé el 17,07% de la població actual de 
les Balears. La situació demografica que s'observa en aquests primers anys del segle 
XXI és el resultat de la prolongació d'un seguit de tendencies que, amb una alter- 
nanCa d'alts i baixos, comenCaren a manifestar-se des de la segona meitat del pas- 
sat segle xx, període en quk les Illes enregistren importants canvis en els models 
migratoris i passen de ser illes d'emigració a territoris de destinació immigratoria. 

La immigració i els canvis sociopolitics que incideixen sobre el comportament 
demografic de la societat balear al llarg del període del turisme de masses són els 
principals factors que han propiciat l'actual situació demografica balear. La 
població de les Balears ha experimentat un creixement continuat i sostingut en 
el darrer decenni. Aquest fort augment demogafic és impulsat, per una part, per 
un creixement natural positiu, si bé no gaire significatiu, i per l'altra, per un 
b a l a n ~  migratori extremadament potent. Aquest darrer factor ha activat, 
empero, l'augment dels naixements, a causa de l'arribada a les Illes d'un impor- 
tant contingent de dones en edat fertil. Aixo ha produit una ruptura en la 
tendencia a la baixa, registrada fins al 1997, del nombre de naixements. A partir 
d'aquesta data, la taxa de natalitat ha experimentat una certa reviscolada, en la 
qual han tingut un pes significatiu el creixement del nombre de nounats de 
mares estrangeres i l'arribada a l'edat reproductiva del contingent dels nascuts 
en la fase del baby boom dels anys seixanta i la primera meitat dels setanta del 
segle xx. El 2002, l'aportació de les dones estrangeres al total de naixements fou 
del 17,89%. Pel seu costat, la generació del baby boom, que són els actors del 
denominat fenomen del vlzunzmy o daddy boom, es defineix per unes relacions 
de parella que incideixen sobre el seu comportament reproductiu, definit basi- 
cament per l'endarreriment en l'edat mitjana de les mares, que en el moment de 
tenir el primer fill cada vegada més sovint superen els trenta anys. D'aquesta cir- 
cumstancia es deriva una reducció de la grandaria de la llar familiar, cosa que 
suposa també la disminució de la taxa sintetica de fecunditat, que en l'actualitat 
és d'1,2 fills per dona. Aquest nivell de fecunditat es troba molt per sota dels 2,1 
fills per dona que es consideren necessaris per garantir el reempla~ament de les 
generacions a llarg termini. 

L'evolució sociopolitica de la societat illenca també incideix en els canvis 
esmentats. A les Balears, la sortida de la llar dels pares, que en els anys setanta i 
vuitanta es registrava a una edat primerenca, s'endarrereix de manera conside- 
rable a la decada dels noranta i en l'actualitat. El matrimoni també és més tarda 

' 

i10 és reemplaqat o precedit per relacions de vida separada de parella o de coha- 
bitació. El declivi de la nupcialitat és una constant en els darrers anys del segle 
passat, al mateix temps que el nombre de separacions i divorcis ha anat augmen- 
tant (a les Illes s'han registrat 1.699 separacions i 1.235 divorcis). Aquests darrers 
fets impliquen un considerable augment de famílies monoparentals, en un alt 
percentatge de les quals el cap de la família és la dona. 
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La mortalitat, pel seu costat, ha experimentat una suau tendencia a créixer, 
lligada basicament al procés d'envelliment de la població balear. Cal assenyalar 
que les Illes han experimentat un allargament de l'esperanqa de vida al néixer, 
que es tradueix en una prolongació de la vida mitjana de les persones. 
L'esperan~a de vida fou de 82,l anys per a les dones i de 75,4 anys en el cas dels 
homes. Aquestes circumstancies impliquen un contingent de persones majors 
que supera els 130.000 ciutadans, entre els quals com més va més significativa és 
la proporció de persones de setanta-cinc anys o més. 

De tot el que s'ha esmentat anteriorment queda clar que el considerable aug- 
ment de la població de les Illes Balears en els darrers deu anys no és conseqüen- 
cia del creixement natural, que sols representa un 6% de l'increment, sinó de l'a- 
portació d'una immigració netament positiva. 

2.1. Les pautes historiques de la instal.laci6 de la immigració a les Balears 

Des de la segona meitat del segle xx, les Illes Balears, per la seva privilegiada 
situació geografica i per la seva alta especialització en el turisme de masses, sem- 
pre han acollit onades immigratories, que amb el temps han anat canviant els 
seus orígens, direccions, característiques, motivacions i10 situacions. La fase 
immigratoria illenca s'inicia amb una important immigració provinent de dife- 
rents comunitats autonomes espanyoles, tipologia que es mantindra quasi exclu- 
siva fins a la decada dels anys setanta. Aquesta immigració primerenca es desen- 
volupa en un determinat context geopolític i implica un procés de ruralització 
de les ciutats, ja que és la conseqüencia d'un important exode de persones que, 
amb la seva cultura i les seves creences, es desplacen de l'entorn rural als nuclis 
urbans. A partir de l'esmentada data, a aquesta tipologia immigratoria es van 
agregant nous corrents immigratoris en els quals cada vegada és més important 
la presencia de migrants estrangers. Inicialment, durant la fase que coneixem 
com del model migratori de nova Florida, aquesta allau d'estrangers fou de tipus 
residencial no laboral. El seu origen es troba a distints palsos de 1'Europa indus- 
trialment avanqada. En aquestes dates, el fenomen migratori illenc es defineix 
basicament per una dicotomia entre una immigració de motivació laboral d'ori- 
gen espanyol i una immigració residencial composta per estrangers i definida 
més pel consum que per la producció (Salva, 2002). Aquest darrer tipus de 
migrants de motivació residencial fou altament tolerada a causa de la seva ini- 
cial significació economica, ja que tingué una alta incidencia en el món immo- 
biliari i del negoci de la construcció, fets que provocaren molt especialment el 
naixement de les noves urbanitzacions residencials, que es multipliquen a les 
Illes Balears. 



A la decada dels noranta, la mobilitat humana a les Illes es torna progressiva- 
ment més complexa. Comencen a detectar-se grans canvis en les pautes h m i -  
gratories, sobretot des del 1993, data a partir de la qual els fluxos immigratoris 
es desenvolupen paral.lelament als importants increments interanuals de creixe- 
ment economic de les Balears. L'activació d'importants plans d'inversions públi- 
ques i el creixement del sector de la construcció privada foren factors que, con- 
juntament amb el fort increment del nombre de turistes -provocat per la con- 
versió de les Illes en una destinació turística de refugi davant les situacions d'i- 
nestabilitat i la problematica geopolítica del moment- incidiren en la reactiva- 
ció de l'arribada de nous migrants. Els factors esmentats es tradueixen en una 
alta demanda de ma d'obra, de que les Illes presenten un cert deficit, especial- 
ment per a les ocupacions menys qualificades. El deficit de ma d'obra en el mer- 
cat laboral provoca un nou ressorgiment de la immigració provinent d'altres 
regions espanyoles i una intensificació de l'arribada de migrants laborals d'ori- 
gen estranger, que s'incrementa especialment a partir dels anys 1996- 1997, al 
mateix temps que continuen arribant nous immigrants residencials, provinents 
exclusivament de palsos comunitaris i10 desenvolupats. 

L'any 2003 continua registrant-se amb una certa intensitat l'arribada de nou- 
vinguts, que majoritariament provenen de pai'sos menys desenvolupats. Aquest 
contingent immigratori es troba en gran part en una situació no regularitzada 
i10 de treball temporal. Destaca, en els darrers dos anys, el seu increment a tra- 
vés de processos de reunificació familiar i10 de la formació de parelles. 

Transformades en una de les destinacions immigratories més importants de la 
Mediterrania occidental, les Illes Balears s'han convertit en un territori d'alta 
mobilitat humana. Per les característiques dels migrants, les Illes es poden consi- 
derar com un espai de crullla, en el qual conflueixen distintes tipologies migrato- 
ries, que hi arriben tant des del sud de la Mediterrania com des del nord o d'al- 
tres continents allunyats, com 1'America Llatina o 1 '~s ia .  Així trobam a les Illes 
Balears fluxos migratoris de distints corrents, que basicament podem classificar 
en les direccions que denominam de Sud a Nord (migrants d'Africa, America 
Llatina, Asia i Europa Oriental) i de Nord a Sud (des de pai'sos europeus econo- 
micament desenvolupats). El model migratori de les Balears presenta, endemés, 
altres dualitats que permeten diferenciar els migrants per les seves motivacions 
(laborals, tant del Nord com del Sud, i residencials, amb predomini del Nord), 
pels seus perfils de qualificació laboral (qualificats i menys qualificats), així com 
per la seva situació respecte a la població balear (situacions de complementarie- 
tat i de competencia). En el darrer cas, cal assenyalar que els negocis que es posen 
al voltant del turisme i10 de la immigració residencial no laboral criden nous 
immigrants de tipus més qualificat: executius i especialistes en l'activitat turística, 
persones ocupades en l'oferta complementaria d'oci i restauració o en els serveis 
a turistes i residents estrangers, etc. Aquests nous immigrants laborals, la gran 
majoria dels quals prové de pai'sos d'economia desenvolupada, conformen una 
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immigració laboral qualificada que competeix pels mateixos llocs de treball que 
la població resident, mentre que els laborals no qualificats, que provenen majo- 
ritariament de paisos menys desenvolupats, tenen una funció complementaria, ja 
que ocupen aquells llocs del mercat laboral en els quals la població balear rebutja 
treballar. 

2.2. Importancia i situació actual de la immigració originaria d'altres comu- 
nitats autonomes espanyoles 

El pes de la immigració procedent d'altres comunitats autbnomes espanyoles 
queda ben patent amb les 240.955 persones censades i10 empadronades a les Illes 
l'any 2001 que han nascut a altres indrets de 1'Estat espanyol. Aquesta dada glo- 
bal representa el 27,42% del total de la població balear, si bé cal assenyalar 
importants diferencies entre les illes que conformen la comunitat autbnoma de 
les Illes Balears. En el cas de les Pitiuses, el seu pes puja fins al 34,42%, mentre 
que a Menorca representa un 23,69% i a Mallorca arriba al 26,81%. 

Entre els empadronats nascuts a altres comunitats autonomes destaca l'alta 
presencia de persones nascudes a Andalusia, que conformen gairebé el 38,65% 
del total dels migrants espanyols. Són seguits, si bé amb pesos prou inferiors, 
pels originaris de Catalunya (1 1,98%), Castella-la Manxa (9,35%), la Comunitat 
Valenciana (6,57%), Madrid (6,52%), Castella i Lleó (6,09%) i Extremadura 
(5,51%). Aquestes comunitats concentren el 85% del total dels nascuts a altres 
indrets d'Espanya. 

Els residents a les Balears nascuts a altres comunitats es distribueixen per illes 
d'aquesta manera: el 78,14% es troba a Mallorca, mentre que les Pitiüses con- 
centren el 14,35% i Menorca, el 7,41%. Entre les illes també es detecten diferen- 
cies en la composició per orígens. Així, a Mallorca els immigrants procedents 
d'Andalusia són els que presenten una proporció més elevada, seguits, en ordre 
decreixent, pels nascuts a Catalunya, Castella-la Manxa, Madrid, la Comunitat 
Valenciana, Castella i Lleó i Extremadura. A Menorca es registra una composi- 
ció més equilibrada, en que baixa el pes dels andalusos i destaca, a pocs punts de 
diferencia, la presencia de migrants procedents de Catalunya, que representen el 
28,85% dels residents a l'illa nascuts a altres comunitats. A les Pitiuses destaca el 
pes dels andalusos, que representen el 44,67% del total de la immigració espan- 
yola, seguits a molta distancia pels catalans i valencians. 

2.3. La immigració d'estrangers a les Illes Balears 

El nombre real &immigrants estrangers residents a les Illes Balears és difícil d'a- 
valuar a causa de la seva alta mobilitat i per la problematica de les informacions 
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estadístiques oficials que les diferents fonts administratives ofereixen segons les 
seves competencies especifiques. Hi una gran diferencia entre l'avaluacio que 
fem a través de fonts indirectes i metodologies de presencia (Salva, 20021, el 
nombre d'estrangers que s'han empadronat (INE, IBAE), les dades d'alta a la 
Seguretat Social -que inclouen les altes dels treballadors estrangers- i les dades 
de 1'ADEXTRA de la policia (Ministeri de l'Interior), que sols inclouen els 
estrangers en situació legal. Aquestes darreres donaven, pel gener del 2003, la 
quantitat de 60.779 estrangers, mentre que la xifra aportada per la Tresoreria de 
la Seguretat Social en data de 30 de juliol del 2002 era de 47.895 afiliats estran- 
gers a la Seguretat Social. Si, per altra banda, consideram les dades de la revisió 
del Padró de població de mar$ del 2002, el nombre d'estrangers empadronats 
pujava a 105.957, dels quals el 54'02% eren originaris de distints palsos d'Europa, 
xifra que representava el 12% de la població total empadronada aleshores. A par- 
tir d'una complexa metodologia basada en fonts d'informació directes i indirec- 
tes, nosaltres avaluam que pel mar$ del 2002 hi havia un total aproximat de 
141.000 estrangers amb residencia permanent a les Illes. A aquesta dada s'hau- 
rien d'afegir devers 41.000 persones més, majoritariament europeus comunita- 
ris, que fan a les Illes estades superiors als tres mesos. De la suma de les distintes 
categories resulta un total que supera els 183.000 estrangers i que representa un 
19% del total de la població balear (taula 2). 
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En el nombre total de residents estrangers destaca molt especialment la 
presencia de la immigració europea, que globalment representa el 59'55% del 
total dels estrangers. Aquest fet mostra la preferencia dels ciutadans de la Unió 
Europea per les Illes Balears, considerades com una de les destinacions residen- 
cials i laborals més desitjades, i triades com a lloc de residencia per més de 
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101.000 ciutadans de la Unió. Per nacionalitats destaquen els alemanys, que 
representen el 57% dels originaris de la Unió Europea. El segon lloc és ocupat 
pels britanics, que suposen el 20,34% del col.lectiu dels europeus comunitaris. 

Cal assenyalar que els europeus comunitaris representen el 70'64% del total 
dels residents estrangers temporals. Aquest col.lectiu es compon tant de resi- 
dents d'edats avantades (migració internacional de retirats), de motivació no 
laboral i que passen llargues temporades a les Illes, com d'un important contin- 
gent de motivació laboral. Aquests darrers integren un col.lectiu de persones 
qualificades i d'empresaris amb les seves famílies que alternen els seus treballs 
entre els palsos d'origen i les Illes Balears. La migració residencial d'estrangers 
s'ha de lligar amb els processos de construcció i venda d'habitatges, que s'ha anat 
intensificant en els darrers deu anys. Aquesta circumstancia implica un canvi del 
tipus de turisme, que inicialment fou d'ús hoteler i que actualment s'ha trans- 
format en residencial a través d'estades a habitatges tinguts en propietat. El 
29'39% restant de residents temporals estrangers és conformat per una població 
definida per una alta mobilitat i que fluctua a les Illes segons les possibilitats de 
treballar a l'economia informal. Aquest darrer segment de migrants apareix i 
desapareix segons les possibilitats de feina i10 les restriccions legals. Els seus 
maxims d'ocupació solen assolir-se en les temporades altes del turisme. En 
aquests períodes es troben tot un seguit de possibilitats d'ocupació de tipus 
informal, difícilment controlables per les autoritats pertinents. 

El 65% dels migrants estrangers són nouvinguts arribats en els sis darrers anys. 
Aquesta intensificació es pot comprovar a través de l'evolució dels empadronats 
estrangers des del 1996 (taula 3)) en quP es poden observar els importants incre- 
ments interanuals registrats en els darrers tres anys. 



2.4. Coneixements lingüístics dels immigrants i actituds amb relació a la llen- 
gua i la cultura propia de les Illes Balears 

La immigració d'estrangers a les Illes Balears es caracteritza basicament per la 
rapidesa de la seva implantació. Aquest fet deriva cap a actituds i té implicacions 
que són diferents segons la procedencia dels immigrants i segons les motivacions 
per emigrar cap a les Illes. Una de les actituds considerades és la posició d'aquest 
col.lectiu respecte a les llengües catalana i castellana, l'interes per aprendre-les i 
el grau de coneixement de la cultura de les Balears. Dels resultats provisionals de 
les enquestes realitzades al darrer trimestre del 2002 a la població migrant de 
pai'sos desenvolupats i subdesenvolupats (Salva et al., 2004) se'n poden treure 
unes primeres aproximacions (taules 4 i 5). 

Les respostes emeses pels residents originaris de pai'sos desenvolupats ens 
mostren que el 86,1% declara que no parla la llengua catalana. Sols un 13,9% 
declara parlar en la llengua propia de les Illes Balears. Aquesta circumstancia es 
prou diferent en el cas de la llengua castellana: sols un 26,4% declara que no parla 
el castella, mentre que un 73,6% el parla. Amb relació al grau de coneixement 
del catala, un 45,93% manifesta que no l'entén, mentre que sols un 5,49% diu 
que l'entén, el sap parlar i l'utilitza. Els percentatges relatius al grau de coneixe- 
ment del castella són prou diferents i quasi oposats: sols un 6,02% no l'entén, i 
el 75,19% l'enten i el sap parlar (taula 4). 

Amb relació als residents estrangers que parlen el catala, un 9% manifesta fer- 
ho de manera fluida, mentre que un 12,12% el parla de manera bastant fluida, 
un 42,42% de manera basica i un 36,36% declara sols tenir alguns coneixements 
del catala. 

Amb relació a la freqüencia d'us del catala, un 2,67% declara que hi parla sem- 
pre, un 8,92% hi parla freqüentment, un 15,17% sols hi parla ocasionalment, un 
13,39%, sols quan es inevitable i un 59,80% no hi parla mai. 

Per coneixer el seu interes per aprendre el catala, se'ls va demanar si assisti- 
rien a cursos de llengua catalana. Un 46,92% declara que no té gens d'interes a 
assistir-hi, actitud molt especialment manifesta en el segment de les persones 
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majors de cinquanta-cinc anys. Els motius d'aquesta actitud són, per a un 
29,82%, la manca d'interes per coneixer la llengua catalana, mentre que un 
35,08% manifesta la manca de temps i un 5'20% diu que no sap on fer-ho. El 
restant 53,08% dels enquestats declara que té interes en els cursos per aprendre 
catala. 

Aquesta realitat encara s'agreuja més en els resultats de les respostes dels 
migrants procedents de pa'isos menys desenvolupats, possiblement a causa dels 
seus nivells educatius, la diversitat cultural i la urgencia de les necessitats labo- 
rals, així com per la temporalitat de la seva residencia a les Illes, condicionada 
per les oportunitats de treball. Un altre factor que també hi incideix és la seva 
recent instal.lació a les Illes. El 95,78% d'aquest col.lectiu declara que no parla 
catala i sols un 4,21%, que el parla. Situació molt diferent respecte al castella: un 
92,97% declara parlar-10. 

El grau de coneixement del catala del col-lectiu de migrants procedents de pal- 
sos subdesenvolupats és també molt baix. Un 52,70% dels enquestats manifesta que 
no l'entén, i sols un 1,04% declara que l'entén, el sap parlar i l'utilitza (taula 5). 

I I 

No l'entén 52,70 1,63 
L'entén i no el saa aarlar / 4 1.90 7.55 

Aquestes respostes són prou diferents en el cas del coneixement del castella: 
sols un 1,63% no l'entén, i un 69,59% l'entén, el sap parlar i l'utilitza. 
Possiblement sobre aquests percentatges incideix la presencia molt important 
d'immigració d'origen llatinoamerica. 

L'entén i el sap parlar 

L'actual situació geodemografica de les Illes Balears ens mostra una pobla- 
ció que presenta un alt dinamisme com a conseqü&ncia de l'arribada d'impor- 
tants fluxos immigratoris. Aquest fenomen, que les Illes experimenten des de 
la segona meitat del segle xx, en aquests darrers anys es caracteritza per l'im- 
portant increment de nouvinguts procedents de l'estranger, els quals presen- 
ten perfils ben diferenciats que donen lloc a un model migratori amb un seguit 
de dualitats: direcció Nord-Sud i Sud-Nord, migrants pobres i migrants rics, 

4.35 2 1,22 
L'entén, el sap parlar i / 1,04 69,59 
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migració qualificada i no qualificada, migració residencial i migració laboral 
i10 migració complementBria i migració de competencia. És la conseqiiencia 
actual d'un procés migratori iniciat amb la irrupció del turisme de masses, que 
provoca una immigració des d'altres terres d'Espanya, a la qual s'agrega poste- 
riorment una migració d'estrangers de motivació residencial. L'evolució ulte- 
rior suposara que les Illes passin de ser espais d e  nova  Florida a territoris d e  
nova  California: en aquesta etapa les Balears es converteixen en espais de crul- 
lla dels diferents tipus de fluxos migratoris que hi van arribant. La rapidesa 
dels processos van conformant una societat de composició complexa i que pro- 
dueix una certa sensació de desestructuració social. Aquesta situació implica 
respostes i actituds diferenciades davant la problematica de la llengua i del 
coneixement de la cultura illenca. 
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