
  

Unitat 6: La ciutat i 
els moviments migratoris (II)



  

Les migracions: causes

● Hi ha causes molt diverses, cada història 
personal és diferent de la resta.

● Tothom vol millorar la seva vida.

● S'ha de ser molt valent per marxar de l'entorn 
proper.



  

Les migracions: causes
● Relacionades amb el 

lloc d'origen:
– Pressió demogràfica: 

explosió demogràfica 
als països 
subdesenvolupats.

– Motius econòmics: atur, 
baixa renda per càpita, 
escassedat de 
recursos...



  

Les migracions: causes

● Relacionades amb el 
lloc d'origen:
– Motius polítics i 

religiosos: dictadures, 
guerres, conflictes...

– Catàstrofes naturals
– Motius personals



  

Les migracions: causes

● Relacionades amb el 
lloc de destinació:
– Vida més digna

– Futur millor
– Oportunitats



  

Les migracions: conseqüències

● Són molt diverses (com les causes)
● Afecten als països d'origen i als de destinació
● Al llarg de la Història el contacte entre pobles 

diversos ha estat molt positiu:
– Exemple: Mediterrani com a zona més dinàmica 

(Egipte, Grècia, Roma)



  

Les migracions: conseqüències
● Demogràfiques:

– Llocs d'origen: marxen adults joves, els més 
preparats per treballar.

– Llocs de destí: rejoveniment demogràfic, augment 
de la natalitat. 



  

Les migracions: conseqüències
● Econòmiques:

– Llocs d'origen: 
● Reducció de la taxa d'atur. Millor accés als recursos
● Remeses de diners que envien els emigrants

– Llocs de destí:
● Increment de la mà d'obra
● Generació de riquesa
● Augment del consum



  

Les migracions: conseqüències

● Socials i culturals:
– Llocs d'origen:

● Pèrdua població jove, en edat de treballar
● Canvis estructura familiar

– Països de destí:
● Augment diversitat cultural, lingüística i religiosa
● Problemes d'integració (en alguns casos)
● Condicions de vida dures (salaris baixos, habitatge poc 

digne...)
● Situacions de racisme



  

El fenomen migratori: Espanya

● Tradicionalment país 
emissor:
– Segles XVII-XIX cap a 

Amèrica:
● Conquesta d'Amèrica
● Oportunitats als EEUU
● Crisis econòmiques a 

Espanya

– 1a meitat segle XX cap a 
Europa i Amèrica:

● Guerra Civil
● Franquisme - Postguerra



  

El fenomen migratori: Espanya
● País receptor d'emigració: a partir de finals dels 

anys 90
– Boom econòmic
– Bombolla immobiliària (majoria 

d'immigrants treballaven 
en la construcció)



  

El fenomen migratori: Espanya

● País emissor: a partir de l'any 2009
– Crisi econòmica: 

● Més espanyols emigren 
● Es redueix el nombre d'immigrants que arriben
● Molts residents estrangers tornen al seu país d'origen



  

Les migracions
● Conclusions:

– La gent vol viure millor
– El flux migratori depèn de la situació econòmica
– Es fomenta el discurs de la por i els falsos tòpics 

per guanyar vots
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