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Atopámonos diante dun gráfico de barras no que están representados os datos demográficos da 
poboación da parroquia de Guizán (Mos) do ano 2015.  

No eixe vertical atopamos os intervalos de idade, en grupos de 5 en 5 anos e de 0 a 104, e no eixe 
horizontal as porcentaxes referidas a cada grupo: á esquerda e en azul os homes, á dereita e en vermello as 
mulleres. 

 
Nesta pirámide, o grupo de poboación nova (de 0 a 14 anos) supón o 13’26% da poboación total, sendo 

un 13’67% homes e un 12’92% mulleres. Ademais, os datos permítennos situar a taxa de natalidade no 
3’99%, uns valores excesivamente baixos que repercutirán no desenvolvemento da mesma. 

En termos xerais, as taxas de natalidade e fecundidade en Galicia sitúanse no 7’17‰ e no 1’07 
respectivamente; en España, no 9’2‰ e no 1’32 fillos por muller. Isto non só supón unha regresión no 
volume da poboación, senón que tamén pon en perigo o reemprazo xeneracional (entendendo este como o 
feito polo cal unha xeración se renova), cuxo índice se sitúa no 2’1 fillos por muller, non acadados hoxe por 
ningunha provincia ou comunidade autónoma en España. Asemade, cabe destacar que neste tramo son 
varios os entrantes e saíntes dependendo do grupo de idade, cuxa explicación se atopa nas nais maiores de 
40 anos que deciden ter fillos na súa última etapa fértil. 

 Estes índices, podemos dicir, son propios dun réxime demográfico moderno dado neste estado dende 
comezos do século XX, caracterizado por unhas baixas taxas de natalidade e mortalidade que dan como 
resultado un moi pequeno índice de crecemento natural. Entre as causas deste cambio destacan a difusión e 
o maior uso dos métodos anticonceptivos, a perda de influencia da Igrexa e os seus ideais de familia, a 
incorporación da muller ao traballo, o paro e a crise económica, o elevado prezo das vivendas ou a 
consideración dos fillos como unha carga económica, entre moitos outros, e sen esquecer o libre albedrío e a 
libre vontade dos cidadáns. A estas causas cómpre engadir un aspecto tan positivo como o é descenso da 
mortalidade infantil característico deste réxime demográfico, debido, principalmente, ás melloras técnicas, 
sanitarias e alimentarias. 

Para intentar incrementar estas taxas poderíanse empregar unha serie de mecanismos hoxe case en 
desuso, tales como a planificación de diversas políticas pronatalistas, como os coñecidos cheques bebés, a 
concesión de axudas ás nais empregadas que deciden ter fillos ou a aplicación de leis de protección ás 
mesmas, que se complementarían cos nacementos da poboación inmigrante asentada no noso país. 

Pola súa parte, a poboación adulta (de 15 a 64 anos) supón un 67’12% da poboación total, sendo un 
68’90% homes e un  65’71% mulleres. Este grupo é, sen dúbida, o que engloba a unha maior porcentaxe da 
poboación, chegando case ao 70%. 

A explicación atópase na historia: este é o grupo dos nacidos despois da Guerra Civil española. Tras o 
desastre, e sobre todo no período dos anos 1956 – 1964, daríanse en España unhas altas taxas de natalidade 
que nos permiten falar do fenómeno coñecido como baby boom. Entre os factores desencadeantes 
atópanse a prohibición do uso de calquera método anticonceptivo, a lixeira recuperación económica, con 
momentos economicamente moi favorables como os anos 60 do desarrollismo ou as políticas pronatalistas 
levadas a cabo polo réxime franquista.  

Sen embargo, gran parte desta poboación veríase obrigada a emigrar cara Europa e Sudamérica en 
busca de traballo e oportunidades para vivir, especialmente na década dos anos 70, marcada pola crise do 
petróleo de 1973, o que explica os diversos entrantes e saíntes nestes grupos de idade. Do mesmo xeito, isto 
suporía un descenso nestas taxas de natalidade tan optimistas. 



Finalmente, podemos sinalar que as taxas de poboación vella (maior de 65 anos) desta parroquia de 
Mos sitúanse no 19’31%, correspondendo un 17’42 aos homes e un 21’35% ás mulleres.  

Hoxe en día o volume de poboación vella en España é o máis alto rexistrado na historia do estado. Isto 
débese, en parte, a factores como o aumento da esperanza de vida, pero tamén, principalmente, ao 
descenso da mortalidade característico deste réxime moderno no que nos atopamos.  

Se ben estes últimos grupos de idade sufrirían na primeira metade do século XX a gripe española de 
1918, a conxuntura e as dificultades tras o Crack do 29 e a Guerra Civil española, xa nesta época 
desapareceran as pestes e epidemias como a cólera ou a varicela. Agás a civil, España non faría fronte a máis 
guerras que mermasen a poboación, e as melloras sanitarias, técnicas e alimentarias permitirían un 
importante descenso da mortalidade, cuxa taxa se sitúa hoxe no 8’50‰ , que nos permite contar con case 
un 20% de poboación maior de 65 anos. 

Sen embargo, debemos apuntar que parte desta poboación veríase obrigada a marchar ao exilio por 
mor da Guerra Civil e da represión posterior, así como pola miseria e pobreza que asolou España nos anos 
inmediatos á mesma, producindo un gran éxodo cara os países europeos e sudamericanos que se reflectiría 
nos datos demográficos. 

En conxunto, e ao contrario que nos outros dous grandes grupos de poboación, este grupo se 
caracteriza por presentar a maior diferenza entre homes e mulleres. Mentres que a diferenza entre ambos 
sexos na poboación xuvenil é soamente dun 0’75%, non chegando ao 1%, e na poboación adulta dun 3’19, a 
diferenza entre ambos sexos na poboación vella chega ao 4% a favor das mulleres. Isto quere dicir que, 
debido a diversos factores biolóxicos, físicos, sociais, económicos, laborais e de hábitos, as mulleres tenden a 
vivir máis anos caos os homes. Así, podemos dicir que a esperanza de vida (entendendo esta como o número 
de anos que pode esperar vivir unha persoa dentro dunha sociedade e tempo determinados) no sexo 
feminino se atopa nos 86’60 anos, mentres que, para os homes, sitúase nos 80’40. Esta diferenza permite 
ademais equilibrar a balanza, xa que a taxa de natalidade masculina é sempre lixeramente maior que a 
feminina, tal e como podemos comprobar tamén neste caso. 

 
Finalmente, podemos entender, tendo en conta todos estes datos, que esta gráfica de barras se 

corresponde cunha pirámide de furna ou de poboación envellecida, na cal a poboación maior de 65 anos 
representa máis do 12% da poboación total, típica da Galicia de hoxe en día e dun país desenvolto como o 
noso encadrado dentro dun réxime demográfico moderno. 

Este esquema demográfico pode supor serios problemas a curto e a longo prazo. O máis evidente é a 
perda xeneralizada de habitantes debido ao escaso crecemento natural, ás veces incluso negativo en 
comunidades como Galicia, Asturias ou País Vasco, que produciría un gran desequilibrio poboacional. As 
baixas taxas de natalidade e fecundidade fannos albiscar un posible salto xeneracional, que, unido á menor 
man de obra da que se disporá nuns anos, poden chegar a supoñer un problema para o desenvolvemento 
económico e produtivo do país. A isto haberá que sumarlle o incrible aumento do gasto social que o 
envellecemento da actual poboación adulta suporá nun par de décadas, que pode chegar a facer insostible o 
sistema de pensións actual, as cales non se poderán asegurar se non  hai unha poboación xuvenil e adulta 
que traballe. 

Con todo, ante estes problemas existen tamén unhas solucións. O goberno, que debe adiantarse aos 
feitos para intentar suavizar e solventar este problema o mellor posible, debe deseñar unha serie de 
estratexias que garantan un certo crecemento natural e real. Unhas das solucións poden ser as políticas 
pronatalistas, que deben garantir unhas axudas reais para as familias que decidan ter fillos, así como 
diversas leis que protexan aquelas mulleres e homes que, cun posto de traballo, decidan ser nais e pais, e as 
sancións correspondentes a todas as empresas que por isto discriminen aos seus traballadores.  

Débese garantir unha educación de calidade, gratuíta e con becas dignas que non supoña unha carga á 
hora de criar a un/a fillo/a e fomentar a inserción dos mozos e mozas no mundo laboral, para contar así 
cunha man de obra que cotice e xere riqueza. Deste xeito, e se se lle garante a este sector da poboación un 



posto de traballo digno, evitarase tamén a emigración e, polo tanto, a perda de poboación nova e 
preparada. 

Será necesario, e incluso imprescindible, cambiar ou modificar o sistema actual de pensións, buscando 
alternativas que non supoñan, de ningunha maneira, unha desorbitada idade de xubilación ou calquera risco 
de marxinación ou pobreza neste sector da poboación. E, en resumo, débese levar a cabo una política 
estable e racional que intente, na medida do posible, resolver o problema non só demográfico, senón tamén 
económico e social ao que hoxe en día se enfronta España. 

 


