
Comentario dunha pirámide de poboación (Mos – Todas as parroquias):
Este documento consiste nun histograma dobre co que se representan os datos demográficos 

dun lugar ou rexión nun momento determinado, neste caso para Mos en 2015. No eixo vertical, de 
ordenadas,  atópanse  os  intervalos  de  idade  (agrupados  en  intervalos  de  5  anos);  e  no  eixo 
horizontal, de abscisas, atópanse datos proporcionais da poboación, aparecendo ademais ao lado de 
cada unha das barra a cifra numérica de cada segmento da poboación. A dereita do eixo vertical e en 
cor azul atópanse as mulleres e á esquerda e en cor vermello os homes. Á esquerda do gráfico 
atópase unha división entre os grupos de poboación vella, adulta e nova coa súa porcentaxe de 
poboación correspondente. Á dereita do gráfico atópase o ano de nacemento correspondente a cada 
un dos segmentos da poboación.

Para comezar, o grupo da poboación vella, é dicir, as persoas con idade superior ou igual aos 
65  anos,  supón  o  18'6%  da  poboación  total  de  Mos.  Estes  naceron  entre  1911  e  1950.  Esta 
poboación comprende o 21'37% das mulleres (1644 persoas) e o 15,8% dos homes (1196 persoas) 
sendo a porcentaxe de mulleres moito maior debido a diversos factores. 

En Galicia  a  esperanza  de  vida  ao  nacer  é  de  82'92  anos  (cifra  lixeiramente  inferior  á 
totalidade do país, onde é de 83'30 anos), e sendo á súa vez maior para as mulleres que para os  
homes,  situándose  en  85'9  e  79'78  anos  respectivamente  segundo  os  datos  de  2014.  Isto  está 
condicionado pola tendencia dos homes a desempeñar traballos que supoñen un maior risco físico 
(con accidentes e enfermidades laborais), polos malos hábitos de consumo máis xeneralizados neste 
xénero (consumo de tabaco, drogas,  alcol...)  e  porque biolóxicamente se considera quea muller 
rexuvenece coa maternidade. Ademais tamén é importante falar da taxa de mortalidade, situada en 
España no 8,50‰ e en Galicia no 11‰, sendo a cifra de novo menor para as mulleres que para os 
homes, cun 10,7‰ e un 11,4‰ respectivamente. 

O Ciclo da Transición Demográfica comeza en España en 1900, polo que esta poboación 
pertence a este réxime. A natalidade desta época vería un descontinuo e suave descenso, tanto pola 
crise económica dada polo Crack do 29, pola inestabilidade política da Segunda República (1932-
1936) e a Guerra Civil (1936-1939) e os efectos da posguerra, que farían diminuír a natalidade. Non 
obstante esta veríase recuperada en certa medida grazas á prosperidade económica dos anos vinte. 
Dentro  da  mortalidade,  esta  non  faría  máis  que  diminuír  constate  e  rapidamente,  con  dúas 
excepcións de mortalidade catastrófica. A primeira foi gripe española de 1918, o que traería 200000 
mortes en todo o país e elevaría a mortalidade ata un 33‰, e neste gráfico se reflexa unha repentina 
diminución da poboación no segmento que a sufriu. Sobre a poboación maior de 65 anos tamén se 
pode apreciar as consecuencias que tivo a Guerra Civil,  xa que esta elevou a mortalidade a un 
34,5‰, sendo isto especialmente apreciado na poboación masculina, xa que polos non nados neste 
período o segmento de poboación nada entre 1936 e 1940 presenta unha considerable diminución. 
Pese a isto a mortalidade veríase moi reducida polos avances médicos, sanitarios, o aumento do 
nivel de vida, o incremento do nivel educativo e o descenso da mortalidade infantil.

Xunto a estes aspectos atópanse outros que condicionaron negativamente a evolución da 
demografía. Entre estes atópanse as migracións, tanto interiores como exteriores. Mos, ao atoparse 
na periferia dunha metrópole rexional como é Vigo, no século XX tivo un gran crecemento pola 
vinculación  ao  porto  e  as  industrias  pesqueiras  e,  máis  tarde  ao  sector  servizos  e  á  industria 
automobilística coa apertura de PSA-Citroen, xunto coa mellora das vías de comunicación. Grazas a 
isto a poboación triplicouse entre 1877 e 1932, xa que segundo os datos do censo aumentou de 
13416 habitantes  a  60000.  Este  extraordinario  aumento  da  poboación non se  pode apreciar  na 
gráfica xa que nos grupos de poboación que corresponden a esta época a mortalidade é moi alta 



pola súa lonxevidade. Non obstante, pese a este crecemento tamén se verían determinados pola 
migracións cara o exterior, xa que a poboación desta localidade tivo unha clara emigración cara 
Iberoamérica,  especialmente  a   Arxentina,  onde  existía  unha  gran  demanda  de  man  de  obra 
cualificada  e  emprendedora.  Os  emigrantes  foron  principalmente  os  homes,  dato  que  tamén 
condiciona  a  existencia  dunha  porcentaxe  maior  de  mulleres  en  Mos.  Tamén  se  daría  certa 
emigración cara os países veciños de Europa, principalmente Portugal e en menor medida Francia. 
Dentro deste grupo de poboación as migracións atoparían a  seu máximo esplendor entre 1910 e 
1920, concretamente en 1912, e víronse detidas na II República (debido á desemigración e á crise 
económica a nivel mundial), e de novo coa Guerra Civil. Daríase un gran número de emigrantes que 
fuxirían como exiliados da guerra, mais os grandes de fluxos de migracións da  poboación non se 
restablecerían  ata  terminada  a  Segunda  Guerra  Mundial,  cando  se  recuperarían  as  migracións 
transoceánicas, especialmente a Venezuela.

O seguinte grupo, o de poboación adulta, é dicir, con idades comprendidas entre 15 e 64 
anos, supón o 67,56% da poboación total mosense, sendo  este o grupo maioritario. As persoas 
comprendidas neste grupo naceron entre 1951 e o ano 2000. Aquí atópanse o 65,66 % das mulleres 
(5053 persoas) e o 69.53% dos homes (5258 persoas), sendo lixeiramente superior a cantidade de 
homes que de mulleres. 

Parte desta poboación, en concreto os nados entre 1950 e 1980, foron nados tamén no Ciclo 
de Transición demográfica, que duraría máis que noutras zonas de España. Polo tanto, continuarían 
coas tendencias que xa se daba no grupo anterior, é dicir, cun descenso descontinuo e suave da 
natalidade, afectado principalmente polos efectos da posguerra. Non obstante, daríase un período de 
recuperación da natalidade, o coñecido como baby boom, dado entre 1956 e 1964, polo cal se pode 
apreciar un claro aumento da poboación respecto aos segmentos anteriores. Este baby boom foi 
dado pola seguridade tras a guerra para formar unha familia, polas  diversas políticas pronatalistas 
levados  a  cabo  polo  goberno,  polo  desarrollismo económico  que  tivo  lugar  nos  anos  60,  pola 
pervivencia  dunha  mentalidade  retrógrada,  pola  influencia  da  Iglesia  Católica,  pola  falta  de 
liberdade sexual e anticonceptiva, pola carencia de educación, pola ilegalización do aborto, pola 
concepción dos fillos como un seguro para a vellez e inversión a curto prazo e por ser fillos dunha 
xeración que fora á súa vez moi voluminosa... Ademais continúa o descenso da mortalidade iniciado 
previamente.

Non obstante, dentro deste grupo de poboación xa se atopan os nados entre 1980 e o 2000, e 
se aprecia claramente unha diminución da poboación. Isto é debido a unha caída da natalidade, que 
chegou de xeito máis tardío e rápido que no resto dos países europeos. Isto viu condicionado por 
diversos factores. Entre os referentes á vontade humana e o libre albedrío atópanse os cambios na 
mentalidade,  a  difusión  dos  métodos  anticonceptivos,  a  atenuación  das  crenzas  relixiosas  e  a 
diminución do control  ideolóxico do clero sobre as familias,  a  mellora da educación e  o nivel 
cultura,  o  éxodo  rural,  a  incorporación  da  muller  ao  traballo  estradoméstico,  o  descenso  da 
mortalidade infantil, a legalización do aborto, o divorcio e a inestabilidade que supón, a sociedade 
de benestar e do consumo, o elevado prezo da vivenda nun medio urbano, a consideración dos fillos 
como unha carga económica (neomalthusianismo)... Ademais tivo unha clara importancia a crise de 
1973, que fixo que se incrementase o paro, tendo que retrasarse o matrimonio dos xoves e con iso se 
reducise  o  número  de  fillos  da  parellas.  Á  súa  vez  mortalidade  tería  diminuído  notablemente, 
incluída a mortalidade infantil, polo que con iso tamén diminuiría a natalidade. A mortalidade non 
obstante tería certo aumento en 1981, mais debido ao avellentamento da poboación. 

Este  grupo  de  poboación  atoparíase  tamén  moi  afectado  pola  emigración.  Ata  1959  a 



emigración continuaría maioritariamente cara América, non obstante a partir desta data a maioría da 
poboación galega emigraría a a a Europa polo Plan de Estabilización, sendo algúns os destinos 
maioritarios Alemaña, Francia e Suíza. Principalmente a poboación que emigrou dende Galicia non 
sería de xeito temporal, senón de xeito permanente, e sendo maioritariamente os varóns os que 
farían isto. Non obstante tras 1975 a maioría dos emigrantes volverían a España, polo que o fluxo 
migratorio  se  cortaría  e  non  se  darían  practicamente  migracións.  Non  obstante,  unha  gran 
porcentaxe da poboación nada neste período marcharía tras a crise de 2008 en busca dun posto de 
traballo  ante  a  precariedade  e  falta  de  postos  de  traballo  en  España,  sendo  especialmente 
preocupante a chamada fuga de cerebros, o que tamén influirá en que exista unha menor porcentaxe 
de poboación entre as persoas con idades comprendidas entre 20 e 34 anos. 

Non obstante, estas emigracións víronse contrarrestadas pola inmigración, xa que España 
pola súa situación como ponte entre Europa e África recibiu un gran aporte de poboación. Non 
obstante, a procedencia dos inmigrantes non foi sempre a mesma, xa que nun principio, estes foron 
de orixe europeo, non obstante  a día de hoxe a gran maioría dos inmigrantes proceden de países 
subdesenvolvidos,  principalmente do Magreb, Hispanoamérica,  os países o Leste de Europa,  os 
países subsaharianos, China e Filipinas. Fronte aos primeiros inmigrantes que acudían cunha gran 
preparación académica, os inmigrantes non contan polo xeral con preparación algunha, e realizan 
polo  xeral  cando son ilegais  actividades  na  economía  somerxida  ou traballos  moi duros  que a 
poboación nacional non quere realizar. O fluxo da inmigración supuxo un gran aporte de poboación 
para Galicia.

Por  último,  o  grupo  máis  pequeno  de  poboación  é  o  da  Poboación  nova,  con  idades 
comprendidas entre 0 e 14 anos, e que supoñen o 13,81% da poboación. Neste grupo atópanse os 
nados entre 2001 e 2015. Aquí atópase o  14,68 dos homes (1110 persoas) e o 12,95% das mulleres 
(897 persoas). Destaca que o número de homes e bastante maior que o das mulleres, debido a que 
en termos xerais existe maior índice de nacemento de nenos, non obstante estes tamén presentan 
unha maior mortalidade infantil.  Este  é o menor grupo de toda a  poboación, o que amosa que 
continúa a baixa natalidade e mortalidade do Ciclo Demográfico Moderno, iniciado xa en 1980. 
Ademais, manteranse as correntes migratorias iniciadas no século anterior, coa salvidade de que 
neste  grupo xa  se  atoparan  os  fillos  nados  da  poboación  inmigrante.  Pola  caída  da  natalidade 
levaranse a cabo diversas políticas pronatalistas como o cheque bebé, máis sen demasiado éxito. 
Nesta  gráfica  pode  observarse  ademais  que  o  último  segmento  de  poboación  (con  idades 
comprendidas entre 0 e 4 anos) é máis pequenos que os anteriores, xa que os segmentos previos 
correspóndense aos fillos de nais que recurriron á natalidade tardía, tendencia que xa se detivo. 

Estas baixa natalidade da lugar a que a taxa de natalidade española sexa 9'20‰ e en Galicia 
do 7'17‰, unhas cifras extremadamente baixas, que se volven menores aínda se recorremos á cifra 
concreta para Mos, que se sitúa nun 6,88‰. Isto ven condicionado á súa vez pola baixa taxa de  
mortalidade infantil,  dun 3,33‰ para España e dun 2,7‰ para Galicia; e tamén polo índice de 
fecundidade, dun 1,34 para España e 1,07 para Galicia.

Tendo en conta todos os datos anteriores podemos concluír que nos atopamos fronte a unha 
pirámide regresiva, xa que é a que máis se axeita ás porcentaxes observados para a poboación de 
Mos.  É máis  ancha nos  grupos  superiores  que  na  base,  debido ao descenso na  natalidade  a  o 
avellentamento  continuo  na  poboación,  polo  que  a  perspectiva  de  futuro  é  de  descenso  da 
poboación. Correspóndese aos países desenvolvidos.



As consecuencias disto terán claros efectos tanto a nivel nacional como autonómico. Unha 
nova caída da poboación comezou en 2010, e calcúlase que Galicia perderá 207474 habitantes ata 
2029, o que xerará un maior decrecemento dos nacementos de da demografía en xeral, traendo 
consigo unha desertización residencial notable. A nivel nacional, calcúlase que España perderá 1,02 
millóns de habitantes, e en vista a 2064 prevese que perderá 5,6 millos de habitantes. Darase así 
ademais un maior desequilibrio demográfico, condicionado polo avellentamento esaxerado (polo 
que a esperanza de vida a partir dos 65 anos crecerá dende o 18,2% actual ata o 24,9% en 2029 e a 
un 38,7%) pola emigración (xa que un total de 379306 habitantes marcharán de Galicia tanto ao 
estranxeiro  como  a  outras  zonas  do  país)  polo  saldo  vexetativo  (que  aumentará,  xa  que  na 
actualidade na comunidade prodúcense un maior número de de decesos que alumeamentos, este ano 
11714 máis, e prevese que chegará a 2028 a unhas 18048 persoas) e polo maior número de familias 
con poucos membros (pola existencia de un gran numero de fogares unifamiliares e de parellas sen 
máis integrantes, facendo que se estime que o numero de habitantes por vivenda pase do actual 2,54 
de media ata o 2,28).  

Todos estes problemas son responsables da crise estrutural que viviu a demografía no seu 
último  período,  non  obstante  tamén  se  está  a  producir  unha  crise  coxuntural,  debida 
maioritariamente á crise económica, que levou a que unha elevada proporción de xoves tivese que 
marchar  da comunidade e  mesmo do país  en busca de traballo.  Consecuencias  disto serán que 
probablemente se de un movemento migratorio tal como o que se deu tras a Guerra Civil, que viría 
acompañado por un avellantamento maior da poboación.

Isto  terá  terribles  problemas na economía,  xa  que ao non cumplirse o 2,1 de índice  de 
fecundidade non se producirá o remprazamento xeneracional, polo que non existira man de obra 
para traballar, farase insostible o sistema actual de pensións, elevaranse os gastos sociais... O grupo 
de poboación nova é moito menor que o de poboación adulta, e isto suporá un grave problema.

 Ante isto, posibles solucións que se presentan non son crear políticas de natalidade para 
equilibrar  a  balanza  demográfica,  senón  poñer  en  marcha  políticas  económicas  creadoras  de 
emprego e capaces de crear un entorno máis favorable á procreación na poboación. Non se deben 
implantar estratexias que reduzan o consumo nin a inversión, senón que se deben ofertar como 
localización para os inversores diversos territorios da comunidade ou o país, xa que estes son os que 
crearán importantes volumes de emprego e serán os que contribúan a crecemento demográfico. 
Outro aspecto importante a tratar sería a consecución dunha boas políticas de conciliación laboral, 
que permitan aos potenciais pais poder compaxinar a vida profesional coa familiar, xa que senón se 
imposibilitaría  o  coidado  dun  fillo.  Debería  de  exercerse  tamén  unha  lexislación  máis  xusta, 
igualando entre outros as baixas de maternidade e paternidade para conseguir así que non exista 
distinción á hora de contratar homes ou mulleres e que non sexan rexeitadas as mulleres para os 
postos de traballo por ser potenciais nais, que renunciarán á posibilidade de ser nais polo medo a ser 
despedidas. Ademais, tería que intentarse atraer a inmigrantes cualificados, xa que suporían unha 
gran alza da demografía, ofrecendo postos de traballo de calidade e reducindo a taxas de racismo e 
xenofobia.

O resto dos países do entorno atópanse maioritariamente co mesmo problema que España, 
xa que atopan unha poboación regresiva onde as novas xeneracións non abondan para cubrir os 
gastos  que  producirá  a  poboación  adulta  actual.  Todos  eles  precisan  de  novas  políticas  tanto 
económicas, como sociais e demográficas para poder atopar unha solución, sendo Dinamarca un 
dos primeiros países en exercer medidas para intentar paliar a situación.
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