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El curs sobre les migracions interiors a Espanya, impartit a la Societat
Catalana de Geografia el febrer de 1997, va tenir com a eix central la reflexió
sobre els canvis de la dinámica migratoria espanyola entre 1970 i 1990. La seva
principal finalitat era descriure i identificar els trets fonamentals dels proces
sos migratoris actuals en el context general de les societats post-industrials, des
tacant-ne les seves implicacions socioeconomiques i demogeografiques.
Igualment, la reflexió sobre les perspectives de futur en materia migratoria va
ser un altre dels objectius prioritaris.

Linteres pel comportament migratori contemporani neix de la constatació
de la ruptura de les trajectories rnigratories interiors tradicionals a Espanya:
fins el 1975, els corrents van de les zones rurals als grans centres industrials,
pero a partir d' aquest moment, apareixen noves destinacions que fan que la
situació sigui molt més complexa. Lanalisi d'aquests canvis va donar peu a un
projecte de recerca sobre prospectiva migratoria -el qual va ser subvencionat
per la Comisión Interdepartamental de Ciencia y Tecnología (CICYT)-, els
resultats del qual són una part del contingut del present curs. La publicació
completa dels resultats es pot consultar a Pujadas i Garcia Coll (1995).

Per tal d' assolir els objectius plantejats, el curs es va estructurar en quatre
grans apartats: un primer de presentació de fonts i metodes per a l'estudi de
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les migracions; un segon on es van descriure els comportaments migratoris tra
dicionals, que enllacaren directament amb la tercera part, on s'analitzaren els
nous corrents. El darrer capítol correspon a alguns apunts de futur de les migra
cions i les seves repercussions sociodemografiques.

1. ~análisi de les migracions: aproximació a l'estudi del
fenomen migratori

1.1. Fonts

Lanálisi de les migracions parteix de la disponibilitat de dades que perme
tin el seu estudie En el context espanyol hi ha diverses fonts que faciliten una
aproximació a la modificació de la residencia habitual de la població. En pri
mer lloc, trobem les Estadístiques de Variacions Residencials (EVR), publicades
per l'INE des de 1961, que donen informació a escala provincial sobre les altes
i baixes dels padrons municipals. Les EVR presenten una serie de problemes
posats en evidencia en molts estudis:pateixen de subregistre -el qual, a més,
és difícil de quantificar-; hi ha un desfasament entre el moment de la decla
ració i el de la producció real del canvi o, fins i tot, tendeixen a exagerar la
immigració sobre l'emigració. Tot i aquestes limitacions, l'EVR és una font
básica en l' estudi de les migracions interiors espanyoles, ja que proporciona
informació amb Ireqüencia anual, té una cobertura territorial nacional i dife
rencia les dades referents als fluxos (immigrants i emigrants), aportant, per
exemple, una matriu origen-destinació on es quantifiquen els intercanvis inter
provincials. A més a més, a partir de 1987, experimenten un procés de depu
ració en la seva elaboració, cosa que repercuteix en una notable millora de la
seva qualitat.

Les altres grarls fülltS d'ülfoflllaclú sobre la rnobilitat són els Censos de Poblacio
i Padrons Municipals d'Habitants. El Cens de 1970 és el primer a introduir una
pregunta sobre ellloc de residencia anterior, pregunta que es repeteix en el
Cens 1981 i en els Padrons de 1975 i 1986. El darrer Cens espanyol -corres
ponent a l'any 1991- inclou fins un total de cinc qüestions relacionades amb
fet migratori. S'indaga sobre ellloc de naixement, l'any d'arribada al munici
pi de residencia actual i ellloc de residencia en tres moments concrets: 1-111
1981 (darrer Cens), 1-IV-1986 (darrer Padró) i 1-111-1990.

Per la seva banda, la Encuesta de Migración de la Encuesta de Población acti
va (EPA) i la Encuesta Sociodemográfica de 1991 proporcionen també dades
sobre els moviments migratoris. La primera és poc útil perqué no permet un
estudi sisternatic de la mobilitat, donada la seva supeditació a I'EPA. Molt més
completa és la Encuesta Sociodemográfica -realitzada per primera vegada al
1991-, la qual recuU els canvis de municipi de residencia habitual de totes les
persones entrevistades i les circumstancies o causes de la migració. Com que
es tracta d'una enquesta biográfica permet d' establir interrelacions entre la
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mobilitat i les distintes fases del cicle de vida (familiar o laboral). Ofereix infor
mació sobre qui canvia de domicili (unitat familiar sencera, un membre...), el
temps en que s'efectua (temps cronologic, pero també edat o generació de l'in
dividu) i els motius del desplacament. Es l'única font que fa possible una obser
vació longitudinal de les migracions mitjancant el seguiment de la mobilitat
de la persona entrevistada des del naixement fins al 1991.

1.2. Metodes

Els metodes per a l'estudi de les migracions són forca nombrosos i de com
plexitat diversa. És per aixo que cal fer una selecció i presentar tan sols els més
habituals. El metode més senzill és l'estimació del saldo migratori a partir de
l' equació compensadora, és a dir, per la diferencia entre el creixement total d'un
període i el seu creixement natural. Tot i que té l' avantatge de poder-se calcu
lar en absencia d' estadístiques migratories, aquest calcul presenta una serie de
greus inconvenients: en primer lloc només es coneix el saldo migratori i no els
valors dels fluxos; en segon lloc, tots els errors censals o de Moviment Natural
de la Població (MNP) s'assignen directament a la migració i, finalment, en el
cas espanyol, el MNP no diferencia entre lloc de producció i de inscripció de
l'esdeveniment fins al 1975, per la qual cosa no és significatiu realitzar aquest
calcul a una escala diferent a la provincial abans d' aquest moment.

El calcul de taxes brutes, tan d'immigració com d'emigració, que s'obtenen
de la divisió dels immigrants o emigrants per la població total de l'area a estu
diar, dóna pas a d' altres indicadors, com el que divideix la immigració per la
emigració o el d'efectivitat migratoria, quocient del saldo migratori (1-E) i la
mobilitat total (1+E). La disponibilitat de la matriu que xifra el volum dels
corrents pel seu origen-destinació permet el calcul d'indicadors de mesura de
les relacions d'intercanvi entre dues unitats, com és el cas de l'index de com
pensació. Amb els Censos i Padrons també es poden construir matrius migrato-
ries de la població total, així com per d' altres variables, com per exemple, per
edat, sexe, nivell d' instrucció, relació amb l'activitat, professió o branca d' ac
tivitat económica.

Finalment, una forma d' obtenir saldos migratoris per edats resulta del calcul
d'una població estimada en absencia de migracions a partir d'aplicar una taula
de mortalitat a una població inicial i comparar-la amb la població real. Aquest
metode indirecte és també forca imperfecte pero, en canvi, fa possible una
aproximació a les pautes de comportament per edat.

2. EIs corrents migratoris interprovincials: de l'exode rural
als fluxos postindustrials

Les migracions internes tradicionals a Espanya vénen resumides per un pro
cés d'exode rural. És per aquest motiu que hi ha un fort paral-Ielisme amb la
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industrialització com ho demostra el fet que l'exode rural és molt important a
Catalunya des de 1857 com a conseqüencia de la industrialització de Barcelona.

Atenent a la seva cronologia emigratoria, es pot considerar que a Espanya
existeixen dos grans conjunts geografics. Per un costat, la meitat nord, forma
da per la cornisa cantábrica, Galícia, Castella-Lleó i Aragó, pateix un procés
d' emigració destacable ja des de cornencarnents del segle XX, mentre que, per
un altre costat, la meitat sud (Andalusia, Extremadura i part de Castella-Ia
Manxa) no experimenta una emigració intensa fins la segona part del segle XX.
En conjunt, les fases de forta emigració interna a Espanya són els períodes que
van de 1915 a 1930 i de 1950 a 1975, mentre que entre 1931 i 1950 es pro
dueix una paralització lligada a la guerra civil i la seva llarga postguerra, en un
parentesi que s'acaba amb el posterior boom migratori.

El nombrosos estudis sobre Í'exode rural a Espanya (García Barbancho,
Puyol o Vidal) coincideixen a I'hora de destacar la gran regularitat d' aques
tes migracions: es tracta d'emigració preferentment de petites comunitats
rurals, sobretot les més aíllades o amb una agricultura més tradicional; mos
tra un perfil jove i molt uniforme (15-34 anys) i té una forta representació
de jornalers i petits propietaris. A escala territorial, les províncies receptores
són Barcelona, Madrid i Guipúscoa (des de 1900), a les quals s'afegeixen
Alaba, Biscaia, Alacant, Valencia, Girona, Balears i Tenerife des de 1950 i, a
partir de 1960, Navarra, Valladolid, Saragossa, Castelló, Tarragona i les
Palmes. En definitiva, existeixen dos grans eixos d' atracció immigratoria que
són el del Mediterrani i el de l'Ebre juntament amb Madrid, Valladolid i
Canaries,

El resultat d'aquest intercanvi és una jerarquia quasi perfecta entre les taxes
de emigració i la grandaria de la població municipal: l'emigració augmenta
com més petita sigui la talla municipal i al contrari, la immigració s'incrementa
en relació al creixement de la dimensió demográfica municipal.

T"""t. 1 .. r..~'" 1· • I • i í ,
Ves ae 1 ';J / : es trenca aquesta gral1 regularl[a[ 1 aesaparelxell les nonl0ge-

nies pautes fins ara descrites, que havien caracteritzat el panorama migratori
espanyol.

2.2. El procés de canvi deIs corrents tradicionals

A partir de la segona part de la década dels 70 i, sobretot, en els anys 80, la
mobilitat de la població comen~a a presentar trets novedosos que apunten el
naixement d'unes noves pautes migratories. EIs símptomes que ens indiquen
els canvis de comportament són diversos i afecten tant al nombre de migrants
com a les seves característiques, entre les quals s'inclou la seva direccionalitat.

En primer lloc, cal centrar l'atenció en la reducció de la mobilitat, és a dir,
del nombre de persones que canvien de municipi de residencia. Davant dels
massius moviments camp-ciutar esdevinguts en els anys 50 i 60, les migracions
es frenen de manera considerable a partir de la década dels 70. EIs resultats del
Cens de Població de 1970, 1980 i 1991 mostren la progressiva disminució dels
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Tabla 1
Trajectóries migratóries segons el signe del salgo migratori (1971-94)

1971-75 1976-80 1981-85 1986-1990 1991-94

Alaba

Alacant

Balears

Castelló

Girona

Madrid

Navarra

les Palmes

Rioja, la

Tarragona

Valencia

Saragossa

Múrcia

Sevilla

Malaga

Valladolid

Almeria

Santa Cruz

Palencia

Pontevedra

Barcelona

Huelva

Lleida

Badajoz

Caceres

Cadis

Córdova

Conca

Granada

Guadalajara

Lleó

Lugo

Ourense
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Salamanca

Segovia

Toledo

Cantabria

Guipúscoa

Biscaia

Albacete

Astúries

Avila

Burgos

Ciudad Real

Corunya, la

Osca

Jaén

Soria

Terol

Zamora

Saldo migratori positiu

11 Saldo migratori negatiu

(Dades procedents de les Estadístiques de Variació Residencial)
Font: Pujadas, I. i Garcia Coll, A. (1995).

qui canvien de municipi de residencia: 3.703.123 entre 1981-91 per 3.806.631
en el 1970-81 i 4.246.429 en el 1960-70.

El segon tret diferenciador és l'augment del paper de les migracions de curta
distancia. Si durant l'etapa de l'exode rural, els moviments més habituals eren
els que significaven la modificació de província, en els darrers anys guanyen
pes els intercanvis intraprovincials, és a dir, els que es produeixen dins d'una
mateixa província. En alguns casos aquesta tendencia és especialment signifi
cativa, com el de la província de Barcelona -que d'un 46 O/o de mobilitat intra
provincial en el 1971-75 passa a un 780/0 en el 1991-94- o el de Madrid -que
en el mateix període passa de 47 % a un 650/0-.

Tanmateix, es produeix una diversificació dels perfils dels migrants i, en defi
nitiva, de les migracions. Així, durant l' etapa de l' exode rural, el perfil del
migrant era prácticament un de sol: es tractava de l'adult-jove que deixava el
món rural (i l'activitat agraria) per dirigir-se al món urba, principalment els
grans centres industrials o les capitals de província. Les sev~s motivacions eren
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Taxa neta de migració

.....

1971-75

1981-85

1991-94

Font: Puyol, R. y García con, A. (1997).

1976-80

1986-90

Taxa anual (tant per mil)

D<-3.0
[] -3.0 a -1.5
• -1.5 a 0.0

0.0 a 1.5
• 1..5 a3.0
.>3.0
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fonamentalment les economicolaborals. Ara aquest perfil es veu altament diver
sificat: prenen un paper protagonista les migracions residencials, és a dir, les
que tenen com a única causa el canvi de domicili i que no necessáriament com
porten una modificació dellloc on realitzar la resta d' activitats vitals (lloc de
treball o d' estudi, lloc de compres, d' oci ...). Apareixen altres perfils: el del retorn
d' antics emigrants, les migracions d' oci o de jubilats o d' altres comportaments
més minoritaris, com els neorurals. Tots ells tenen en comú l'alteració de l' es
quema causal i territorial respecte al model tradicional. Les migracions labo
rals -abans les més importants- continuen existint pero no monopolitzen el
panorama de la mobilitat com succeía anteriormente

La importancia de la diversificació dels perfils rau en que cada corrent afec
ta un determinat subconjunt de la població, tan pel que fa a la seva edat, com
per la seva categoria social. Tanmateix, cadascun d' aquests corrents té una tra
ducció territorial diferent, ja que les arees d' emissió i expulsió són radicalment
diferents i, a més a més, les motivacions o valoracions a l'hora de triar on anar
són molt heterogenies, El maxim exponent d' aquesta situació s'escau en els
intercanvis migratoris, on una determinada área és alhora emissora i recepto
ra de fluxos que no acostumen a tenir una composició similar.

En definitiva, i com a conseqüencia directa de les modificacions fins ara des
crites, es produeix una revolució en el mapa de les migracions:

- els saldos es fan més petits, en part perqué el nombre de migrants es redueix,
en part perqué hi ha una major compensació entre entrades i sortides. Les taxes
tendeixen a aproximar-se i a situar-se al voltant d'uns nivells intermedis; desa
pareixen els nivells més extrems, tant en el vessant positiu com en el negatiu.

- les arees tradicionalment molt immigratories perden el seupoder d'atrac
ció: la seva taxa neta de migració minva de forma ostensible i, en alguns casos,
fins i tot passa a ser negativa. Aquest procés és compartit per les arces indus
trials i es veu directament relacionat amb la crisi del sector secundari.

... _ _ . . . . í" í -'- ~ .. _ _ . ..~" ~ ~ ~ ~ ~ ~

Le~ z.ones u acucionarruent euussores reuueixen ara el voium uei seu saino
netament emigratori i arriben de vegades a adquirir un signe positiu. El retorn
de migrants i la manca de estímul de sortida davant de la crisi dels llocs de des
tinació tradicionals són els elements que expliquen aquest comportament.

En conseqüencia, es passa d'un model amb poques províncies de caire molt
atractiu (eix del mediterrani des de Girona fins a Alacant, l'eix de l'Ebre -que
passa per Saragossa, Navarra, la Rioja i arriba fins al País Basc-, Madrid i les
Palmes), a un model de dispersió, on no hi ha grans volums i moltes arees tra
dicionalment expulsores presenten ara un balanc migratori positiu.

En canvi, els elevats saldos migratoris negatius que en el període 1971-75
afecten la practica totalitat de les províncies de 1'interior peninsular i, espe
cialment, al sud i a Extremadura, minven o desapareixen, mentre que Barcelona,
Biscaia i Guipúscoa canvien radicalment el seu paper anterior, i encapcalen el
ranking de les taxes provincials més expulsores.

- Per la seva banda, les províncies amb economies mésdiversificades, que fins
ara ocupaven un segon pla quant al seu poder d' atracció, són les que es confi-
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guren com a llocs més atractius, sobretot de la ma de l'expansió del sector turís
tic (cas d'Alacant, Tarragona o Girona).

- la implantació de l'estat de les autonomies o de nous sectors econornics
afavoreix l'aparició de pols alternatiusde direcció. Per exemple, les províncies
més turístiques (litoral mediterrani i les illes) prenen el relleu com a destina
ció preferent a escala nacional, mentre que Sevilla o Pontevedra apareixen com
a pols d' atracció prioritaris per a les províncies més properes.

- Tot plegat comporta un trencament de la polarització de les destinacions:
la majoria de províncies reparteix molt més la direccionalitat dels seus immi
grants i emigrants. Per exemple, en el període 1971-75, un 530/0 dels emigrants
de Cordova es dirigien a Barcelona; en canvi, en el 1991-94, la primera desti
nació dels emigrants de Cordova ja no és Barcelona, sinó que és Sevilla i només
representa un 12 % de les sortides.

- En l'ambit local, es trenca l'esquema tradicional que feia que les pobla
cions de major grandaria i les immediatament properes a aquestes fossin les
més immigratories. Ben al contrari, els municipis mitjans són els més atrae
tius, davant de la tendencia generalitzada dels habitants de les grans ciutats a
deixar-les en favor d' altres municipis propers. Per altra banda, hi ha un res
sorgiment de la localitat en funció de les seves característiques: dinamisme
turístic, activitat industrial (polígons industrials...), disponibilitat de sol resi
dencial d'interes pels promotors per tractar-se de zones alternatives per la
demanda residencial de primera o segona residencia, entre d' altres.

2.3. La mobilitat actual interprovincial: cap a un nou model?

La pregunta logica que se'n deriva ésdones si espot parlar d'un nou model migra
tori o si simplement aquests canvis són propis d'un moment d'inflexió dins d'un
mateix modeL En un primer moment, hom pensa que la crisi economica és la gran
culpable de les alteracions de les pautes i, per tant, es té una percepció de les varia
cions com d'alguna cosa conjuntural. Ara que gairebé es porten vint anys de nous
comportaments -que no només succeeixen a Espanya, sinó que comparteixen la
majoria de societats occidentals-, l'opinió generalitzada és que aquest model de
migracions respon a un nou funcionament de la economia i la societat, el que s'ha
anomenat postindustrialisme. Per entendre aquests comportament ja no és valid
l'esquema explicatiu valid anteriorment sinó que cal desenvolupar un nou context
global. Per tal d'assoliraquest objectiu, cal primer cercar el maxim d'informació dis
ponible dels moviments actuals. Per aconseguir-ho, un delselements més útils és la
identificació de perfils o de corrents migratoris, aixícom els seus trets principals.

3. EIs migrants de finals del segle:XX

La identificació de perfils migratoris permet esbossar «retrats tipus» dels pro
tagonistes de la mobilitat actual espanyola. Tot i la simplificació que significa
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qualsevol generalització, sens dubte amb un ampli ventall de matisacions, aquest
exercici permet d' establir clares diferencies entre els perfils apuntats, element
clau per entendre el panorama migratori de finals del nostre segle.

3.1. Les migracions residencials

Les migracions amb motivacions exclusivament residencials adquireixen
recentment un protagonisme desconegut fins al momento En general, la
tendencia és la d' abandonar les zones més denses i dirigir-se cap a la perife
ria d' aquestes. Aquest fenomen és el que es coneix com a eontraurbanitzaeió
o periurbanitzaeió. Atenent a les seves motivacions poden diferenciar-se
almenys dues vessants. Per un costat apareixen els migrants resideneials econo
mies. Són parelles joves o joves que desitgen independitzar-se i comencen a
cercar un lloc on viure. Aquests es troben amb la suma de diversos elements:
per un costat l' encariment rapid i creixent dels habitatges que es produeix
des de mitjans dels anys 80. Lencariment es veu afavorit per una demanda
creixent lligada al'augment de la població adulta-jove (el baby-boom que arri
ba a edats adultes) i la saturació de les zones més denses, com les árees més
urbanes. A més, donada la seva joventut i les condicions de precarietat labo
ral que sovint els caracteritza, els joves no poden assumir les despeses que
representen les localitzacions més centrals. Per aixo, es dirigeixen cap a una
periferia més o menys propera, cercant un habitatge assequible o almenys
amb una millor relació preu-qualitat. També es poden identificar els que
s'anomenen migrants resideneials ecologics o ueinals. Són generalment adults
amb fills petits que ja tenen un primer habitatge -sovint de propietat- i amb
un ingressos més elevats que les parelles més joves. Aquest col-lectiu valora
les condicions ambientals i de l'entorn on es viu. Cerquen cases unifamiliars
amb jardí, en municipis poc pol-lucionats, en un entorn tranquilo en alguns

1 -. . . 1 • 1 ". , 1-r,·1 1 1
casos, revaiorrrzats per una certa «moca» SOCIal. .i.A....IXO cmcument no trocen
a les ciutats (excepte quan existeixen barris periferics d'urbanització recent),
raó perqué tambées veuen obligats a deixar les ciutats, estimulats per la reva
lorització del seu habitatge actual. Les classes socials amb un poder adquisi
tiu més elevat s'instal-len a zones altament selectives, on el preu del sol fun
ciona sens dubte com a filtre discriminatiu. Les classes mitjanes s'han de
conformar amb les promocions de cases unifamiliars adossades que prolife
ren als cinturons residencials de nova creació que apareixen a la majoria de
ciutats grans i mitjanes.

Aquests moviments produeixen un envelliment de les ciutats centrals (ja que
els que les deixen són adults joves amb criatures o bé els qui han de ser els futurs
pares). Geograficament, aixo significa que els municipis de major creixement
es localitzen al voltant de les ciutats més importants, en el que és una extensió
de les arces d'iníluencia de les ciutats que cada vegada tendeixen afer-se més
grans. Aquest transvasament afecta de forma seriosa al municipis de rebuda,
perqué significa un creixement relatiu de la seva població molt rapid i intenso
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3.2. Les migracions de retorn

A la década dels 80, els antics emigrants, aquells que van protagonitzar
l'exode rural, comencen a assolir l' edat de jubilació. Un cop finalitzada la
seva etapa activa, aquestes persones es troben amb una llibertat residencial i
uns ingressos econornics que no depenen de la seva localització. A més, l' a
llargament de l'esperanca de vida -malgrat tenir 65 anys saben que poden
tenir més de 10 anys de vida per endavant- els estimula a optar per un canvi
residencial, amb que es posen en marxa els mecanismes d' elecció residencial,
basats en uns criteris que no tenen res a veure amb els que es feien servir ante
riorment. Durant la vida activa, els emigrants s'havien vist més o menys forcats
a abandonar les contrades on van néixer per anar a cercar treball allá on havia
millors oportunitats. Una part d' aquests antics emigrants decideixen ara dei
xar el que havia estat el seu lloc de destinació i retornar aprop del de naixe
mento Aquest moviments s'accentuen en el moments de crisi industrial de la
primera meitat dels anys 80, directament relacionats amb l'etapa de recon
versió económica i regulacions de plantilles i jubilacions anticipades que
aquesta genera.

EIs avantatges en la percepció del retorn són forca diversos: des dels psi
colegies de retrobada amb familiars o amics (amb qui sovint es manté una rela
ció en períodes vacacionals), fins als econornics (cost de la vida diferencial, dis
ponibilitat de habitatge de propietat o de terres), passant per la valoració dels
avantatges del tipus de vida de ciutat /rnetropolita o de la de poble/petita capi
tal. En alguns casos, la crisi industrial i les elevades taxes d' atur estimulen el
retorn de població activa: de vegades amb les indemnitzacions rebudes o amb
ajut de familiars/amics s'intenta retornar i iniciar una nova vida amb un nou
negocio rexit de les temptatives és forca desigual: si bé una part dels retornants
aconsegueix els seus objectius, uns altres els veuen estroncats. Al fracas econo
mic del negoci o pel manteniment de la situació d' atur cal afegir les dificulrats
d'adaptació, les quals s'accentuen entre el més joves que ja han nascut i eres
cut en un ambient metropolita,

Si ens fixem en l'origen i destinació d' aquesta migració, es tracta precisa
ment de moviments inversos als de I'exode rural: surten de les arees més indus
trials i s'adrecen cap a les tradicionalment ernigratories (Andalusia,
Extremadura...). Suposen, per tant, un sobreenvelliment de les arces d'arriba
da i un efecte contrari als punts emissors.

3.3. Les migracions laborals

El manteniment de les diferencies entre el nivell de renda o les taxes d' atur
garanteixen l'existencia d'una mobilitat per motivacions laborals, protagonit
zada majoritariament pel grup de 20 a 34 anys. Aquesta mobilitat es troba molt
condicionada per la conjuntura económica, Lesquema causal es repeteix en el
temps: es tracta de deixar les arees menys dinamiques per substituir-les per
indrets amb una millor perspectiva. La manca d' expectactives laborals porten
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als més joves a deixar les arces rurals o menys desenvolupades (imitant un model
similar al de l'exode rural) pero ara també a abandonar les arces industrials en
declivi -amb mercats laborals Iorca saturats-, per adrecar-se a 1I0cs amb una
activitat económica creixent. D'aquesta manera, segueixen el camí contrari al
dels seus pares o es dirigeixen cap a d' altres 1I0cs, com per exemple als turís
tics, a la recerca de feina.

A escala local, les arces industrials no obsoletes recuperen la seva plena acti
vitat després de la greu crisi dels 80. De forma simultania, s'incorporen nous
ambits d' especialització económica secundaria que acostumen a situar-se a la
periferia de les grans concentracions industrials, cercant la proximitat als prin
cipals eixos de comunicació i la disponibilitat de grans extensions de solsa baix
preu (o almenys, a un preu menor respecte a la ciutat central). Els polígons
industrials de les arces metropolitanes o segones corones de Madrid, Barcelona
o Valencia acompleixen les demandes de les empreses actuals. Lefecte dels trans
vasament de població activa d'unes zones a unes altres és el desplacament de
la pressió del mercat laboral.

3.4. Les migracions d'oci

Una part de la població jubilada cerca una nova residencia en un entorn que
li resulta atractiu per les seves característiques medioambientals, climatiques o
paisatgístiques. Aquest tipus de mobilitat se la coneix com a migracions d' ocio
A molts paises europeus es creen el anomenats sun-belts, llocs especialitzats a
rebre jubilats que s'hi traslIaden empesos per l'allargament de l'esperan~a de
vida, la milIora de les condicions físiques en que s'arriba a la vellesa i la dispo
sició d'uns recursos econornics propis.

A Espanya aquest tipus de moviment se centra en municipis de les costes
sobretot alacantina, malaguenya o de les illes, tan Balears com Canáries, on els
jubilats estrangers tenen encara una gran importancia. Si bé aquest tipus de
moviment del «paradís» no és gaire estés, sí, es nota el canvi de la segona residen
cia (lloc d' estiueig habitual o esporadic) per la residencia habitual. En el cas
dellloc d' estiueig, per tant, del litoral o de la muntanya urbanitzada es tracta
de municipis propers allIoc de residencia -feien possible anar els caps de set
mana- per la qual cosa no significa un trencament radical amb l'entorno

La limitació per a l'estudi d' aquestes migracions és que no sempre són reco
llides estadísticament mitjancant un nou enregistrament padronal, sinó que
de vegades es conserva l'empadronament «oficial» en el primer habitatge.
Igualment, no és estrany trobar-se amb casos de jubilats amb residencia com
partida: s'estan temporades (fins i tot uns dies a la setmana) en un lloc i la resta
en un altre. On s'haurien d' empadronar realment aquesta gent que viu a cavall
de .dos domicilis? On ho fa realment?

Aquest tipus de mobilitat altera la demanda d' equipaments i serveis neces
saris per a l'atenció d'una població que acostuma a ser d'un grup d'edat molt
concreto
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3.5. Altres eorrents minoritaris

Per acabar la repassada dels corrents migratoris, cal esmentar l'existencia d' al
tres models de mobilitat. De fet, aquest conjunt defluxos són més minorita
ris i concrets, amb unes repercussions més apreciables a nivell qualitatiu que
quantitatiu.

És el cas del neoruralisme o persones que deixen el món urba i la forma de
vida urbana per altres d' alternatives. Els factors que duen a triar les destina
cions són difícils de sistematitzar, si bé tenen en comú que es tracten d'arees
poc poblades o fins i tot despoblades. Sobren per la seva lógica inversa als movi
ments anteriors i, sobre tot, perqué representen majoritariament un canvi d' ac
tivitat, de forma de vida, dedicant-se a activitats alternatives -bé a temps par
cial, bé a temps total-, com a trencament amb la tipus de vida que comporta
la societat urbana actual.

Tampoc no cal oblidar processos de reagrupació familiar, és a dir, persones
d'edat molt avancada que tenen els seus fills en d'altres províncies (van emi
grar en els anys 60) i que en quedar vidus o en perdre part de la seva inde
pendencia per motius de salut, es reuneixen amb els seus fills en ellloc de
residencia d'aquests darrers i que expliquen l'aparició d'un contingent de per
sones d' edats molt avancades que es mouen. En el cas de les dones, la reagru
pació acostuma a anar lligada a la perdua de la seva independencia a causa de
la seva major esperan~ade vida que també augmenta el risc de patir alguna dis
capacitat; en el cas de I'home es relaciona més amb la solitud, és a dir, el fet de
perdre la parella i trobar-se sense família que l'aculli).

Exemples de mobilitats forcades són les deIs funcionaris o la dels professio
nals d'alt niuell. Les motivacions d' aquests col-lectius no estan subjectes a cap
decisió propia sinó que depenen de les estrategies del disseny de funcionariat
en un cas, o de les estrategies empresarials, en d' altres.

4. Impacte demografic i social de la mobilitat recent

4.1. Perspeetives de futur de la mobilitat

En aquest context es va dur a terme una recerca per l'equip «Poblaciá i
Territorio del Departament de Geografia Humana sobre la prospectiva migrato
ria, que realitza unes previsions que més que encertar el nombre de migrants
permetés la construcció d' escenaris per a reflexionar sobre la incidencia futu
ra de la migració.

La prospectiva se centra en la migració interprovincial en dos quinquennis
(1981-86, 1986-91) i es realitza diferenciant els grups quinquennals d' edat. Es
pretén una aproximació a la variabilitat del volum de migrants pero també a
les seva composició per edats, tot sabent que cada etapa vital genera una serie
de demandes diferenciades, ja sigui formatives, laborals, en I'habitatge o sobre
equipaments i serveis específics.
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Perfils migratoris
Model expulsor industrial
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Perfils migratoris
Model expulsor amb retorn d'actius
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Perfils migratoris
Model expulsor amb retorn d'actius
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El disseny d' escenaris es basa en:
- la trajectoria migratoria, és a dir, en el passat migratori de cadascuna de

les províncies tipus analitzades. La trajectoria marca la existencia d'un passat
immigratori o emigratori, cosa que vol dir que la província té possibilitat de
rebre/emetre moviments de retorn, i considera la resposta provincial tant en
moments de crisi, com en etapes de bona conjuntura económica, valorant si
hi ha xarxes immigratories/ernigratories que siguin actives o que tinguin pos
sibilitat de ser recuperades.

- la potencialitat migratoria, mesurada a partir de l'estructura demográfica,
és a dir, la importancia del baby-boom -població adulta-jove que és el grup més
mobil- i de la disponibilitatdejubilats opre-jubilatsque puguin protagonitzar
moviments de retorne

- la situació económica de la província, mitjancant renda i atur, no tan sols
en comparació a la resta de casos, sinó, sobretot, en funció de la seva tenden
CIa.

Fonamentalment, es tracta de valorar la incidencia de l'estrategia de
mobilitat futura del «baby-boom» o el gran col-lectiu de joves. Així, les arees
més poblades -receptores tradicionals d'immigració- tenen un exercit de
joves que empenyen sobre el mercat de I'habitatge, el formatiu i el laboral,
de forma que la seva absorció es fa difícil. Per altra banda, algunes de les
zones emissores de població són on la fecunditat s'ha reduít menys i més
tarde Aixo explica que, de nou, tinguin un contingent de població que
podria estar disposat a canviar de residencia si apareixen llocs d' atracció
alternatius.

Per altra banda, cal incidir en la intensitat del retorn: un passat emigratori
accentuat estableix la possibilitat de creació d'un corrent de retorn (la importan
cia dels nascuts a una província que resideixen en un altre és, per tant, una
dada a tenir present) encara que hi ha d' altres elements importants (percepció
dels avantatges del canvi com la disponibilitat d' equipaments i serveis, de vida
social, de relacions familiars ..) que influeixen en les preses de decisió.

La síntesi final s'expressa en uns perfils migratoris tipus de les provínicies
espanyoles que tradueixen tot els intercanvis en probabilitats de migrar per
edats. EIs models resultants són quatre:

- EXPULSOR: marcat per un carácter majoritariament emigratori a totes
les edats. L expulsor clássic es caracteritza per saldos negatius generalitzats pero
amb major intensitat pels adults joves (20-34 anys). Un nou perfil que apareix
principalment en el quinquenni 1981-85 és l'expulsor industrial on tot i man
tenint-se saldos migratoris negatius a totes les edats hi ha probabilitats emi
gratoties menys fortes en els adults-joves davant d'unes més elevades corres
ponents al grup de 35-45 i als menors d'edat,

- RETORN: model caracteritzat per la inversió del signe del saldo migra
tori -pas de negatiu a positiu- a partir d'una determinada edat. En el cas del
retorn d'actius, els saldos comencen a ser positius encara en edats actives, en
molts casos a partir dels 35 anys. En canvi, el retorn dejubilats coneix exclusi-
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vament saldos positius en les edats més avancades, coincidint amb la sortida
del mercat laboral.

- MIXT: presenta valors positius gairebé en tots els grups d' edat excepte en
el grup d' actius de edats centrals. Es converteix d' aquesta manera en un model
molt selectiu, ja que expulsa població entre el 25-39 anys, conseqüencia de la
saturació del mercat laboral, mentre que atrau d' altres grups d' edat.

- RECEPTOR: aporta saldos migratoris positius a totes les edats. En el cas
deIs receptors d'actius les maximes probabilitats immigratories es troben als
adults-joves, mentre que el receptors bimodals mostren una doble maxim, un
primer en els actius joves i un segon en els jubilats o prejubilats.

4.2. Repercussions deIs intercanvis de població

L'exercici de prospectiva descrit va permetre comprovar l' existencia de
dues dinamiques geodemografiques forca diferenciades. En primer lloc, les
províncies més poblades presenten un ampli marge de variació en el volum
deIs seus fluxos, cosa que afecta directament la demanda de equipaments i
serveis, pero, en canvi, són les que experimenten variacions estructurals
menys sensibles. Per la seva part, les províncies menys poblades patiran can
vis estructurals més accentuats, tot i tenir fluxos menys nombrosos i amb
una variabilitat menor. D'aquest fet es deriva la conclusió que cal adoptar
una doble opticaquan es parla de les repercussions deIs intercanvis migrato
ris, segons es tingui en compte el valor absolut deIs fluxos o la seva capaci
tat per modificar la composició sociodemografica deIs llocs de sortida i de
rebuda.

El factor que sembla clau en el panorama migratori futur és el to general que
prendra la mobilitat de la població activa, una incógnita difícil de resoldre a
causa de les contínues variacions de conjuntures econorniques que es deixen
sentir direcramenr en la (p.Iai1titat de publaci6 mobil, Les migracions d'actius
porten associaden canvis en el mercat laborals i en el de l'habitatge deIs Uoc
d' acollida i de sortida. Laltre gran incógnita de futur fa referencia a les estrate
gies residencials de les persones jubilades, element en el passat poc reUevant i
que ara es converteix en un element capas: de trastocar les previsions d' equi
paments i serveis.

Del que no hi ha dubte és del paper que esta prenent la mobilitat de la
població en la dinámica demográfica de les societats postindustrials. Sorgeix
la paradoxa que, tot i que la població mobil tendeix a disminuir, es confi
gura com a factor clau en el creixement total de la població, ja que l'altre
component del creixement -la dinámica natural- es troba ara per ara en uns
nivells forca baixos. Aquest factor, juntament amb la selectivitat de les entra
des isortides de població, converteix les migracions en un element impres
cindible per a la realització de previsions demografiques i planificació de
recursos, cosa el que explica l'interes despertat pel tema dins de la geografia
de la població.
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