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Indicacions:
L'alumne haurà de respondre en el termini d'una hora a 4 qüestions. Cada qüestió es puntuarà
amb un màxim de 2,5 punts, fins a totalitzar els 10 punts possibles de la prova.
TEXT:
La situació demogràfica dels joves adquireix gran
rellevància en les nostres societats i de manera molt
especial en l'espanyola. Hi ha pocs joves entre els 18 i 25
anys. El 1991 van arribar a ser 5,2 milions a causa de
l'arribada a aquesta franja de les generacions del
denominat baby boom espanyol, que s'allarga del 1957 al
1977. El 2009 eren només 4,4 milions per la forta caiguda
de la natalitat després de l'explosió de naixements. I encara
serien menys si no haguera tingut lloc la forta immigració
estrangera que ha acumulat durant els últims anys prop de
800.000 persones de 18 a 25 anys, sobretot d'origen
romanès, marroquí i llatinoamericà. En aquests quatre
milions llargs hi ha més homes que dones, ja que encara
que entre els joves es moren més els homes, la diferència
inicial en el moment del naixement (105 homes per cada
100 dones) no s'ha corregit encara als 25 anys.
Els joves es casen menys, més tard, cohabiten més,
trenquen abans les seues unions i una part creixent es casa
amb persones estrangeres. La caiguda de la nupcialitat,
general en totes les edats, ha sigut molt intensa entre els
joves. Aquesta disminució dels matrimonis no ha tingut el
seu reflex en els naixements. El 2007 es van comptabilitzar
73.000 parts més de joves que 10 anys abans, però aquest
augment es va deure als fills de mares estrangeres (40 %
de nascuts), atès que les autòctones porten al món menys
fills. Les mares immigrants joves tenen, a més, una
participació decisiva en els naixements de mares foranes,
ja que sumen més d'un terç del total. Això posa de
manifest la major precocitat de les mares estrangeres
respecte de les nacionals, que tendeixen cada vegada més a
retardar la maternitat.
Aquesta escassetat relativa de joves, que progressivament
s'aniran fent adults, és una de les causes que provocarà el
profund desajustament entre població activa (reduïda per la
base de l'escala laboral) i dependent (que es multiplicarà
quan les generacions del baby boom arriben a l'edat de la
jubilació). Menys joves que, probablement, no tindran
dificultats per a acomodar-se en el mercat laboral –que ara
els resulta tan ingrat– i que hauran de sostenir amb les
seues aportacions una població jubilada creixent que estarà
durant més anys cobrant una pensió.
Així doncs, la demografia marcarà amb força el futur de
la nostra societat, influïda per dos fets decisius: un difícil
de corregir a curt termini (l'escassetat de joves) i l'altre
irreversible (l'envelliment, que serà cada vegada més
intens).
(Reelaborat a partir d'un article de R. Puyol, 21-1-2010)

Províncies espanyoles, 2009: Percentatge de població menor de 25 anys.
Mitjana espanyola: 25,5%
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QÜESTIONS:
1. Llegiu detingudament el text, comenteu-ne el contingut i proposeu un
títol que considereu adequat.
2. Definiu els conceptes següents:
demografia
padró
fecunditat
autòcton
envelliment.
3. A partir del mapa indiqueu: a) Les quatre províncies espanyoles amb
menor percentatge de joves. b) Quina província de Castella-la Manxa té
un major percentatge de joves. c) Quines són les dues províncies
andaluses amb menor percentatge de joves?
4. A partir dels documents indicats més amunt i dels vostres
coneixements, justifiqueu raonadament les conseqüències de tot tipus
que pot provocar el procés d'envelliment de la societat espanyola.

