
LA SOCIETAT CATALANA 

MIGRACIONS 

LES MIGRACIONS INTERIORS A CATALUNYA. 
INTENSITAT, SELECTIVITAT 1 ESTRUCTURA ESPACIAL 

DELS FLUXOS MIGRATORIS 

Juan Antonio Módenes Cabrerizo i Jordi Pascual i Ruiz 
Centre d'Estudis Oemografics 

1. INTRODUCCIÓ 

La migració interior a Catalunya ha estat durant els 
darrers anys un deis temes oblidats deis estudis de pobla
ció referits al nostre país. Un seguit d'elements conver
geixen a explicar-ho. El principal ha estat sens dubte la 
dimensió numerica i les grans transformacions tant en les 
característiques de la població com en el poblament, 
associades directament o indirecta als fluxos immigrato
ris procedents de la resta de I'Estat espanyol durant els 
anys cinquanta, seixanta i primera meitat deis setanta. 
Aquests fluxos, milionaris, van emmascarar, als ulls de la 
ciutadania i de !'academia, els moviments migratoris que 
tenien lloc a !'interior del territori catala, els quals ni de 
bon tros assolien la seva grandaria. La fase més important 
de les migracions interiors, lligades a l'abandó del medí 
agrari a favor de !es ciutats, s'havia desenvolupat for~a 

temps abans, en temps histories per als investigadors de 
la realitat social. 

Els estudis que es van realitzar revelen que encara existien 
uns fluxos migratoris que afectaven negativament el 
medí rural en benefici de les arees urbanes, punt d'arri
bada de multitud de migrants, fins al punt que durant els 
anys seixanta es va viure potser la maxima polarització 
del territori catala. En l'actualitat, quan la immigració 
exterior és molt inferior, destaca la migració interior com 
un factor important per explicar la di na mica poblacional, 
i el principal entre els que tenen a veure amb la mobili
tat espacial. Tanmateix, els termes tradicionals de la pola
rització del territori, com es veura a continuació, han 
anat desapareixent. 

La font estadística basica utilitzada en aquest capítol són 
les estadístiques de variacions residencials (EVR), recopi
lació de totes les altes (immigracions) i baixes (emigra
cions) que tenen lloc cada any en cadascun deis munici
pis de Catalunya, atenent a diverses característiques com 
ara els municipis d'origen i de destinació, el sexe, l'edat i 
el nivel! d'instrucció. L'lnstitut d'Estadística de Catalunya' 
és l'organisme encarregat de produir aquesta font per a 
Catalunya. Els estocs de població utilitzats peral calcul de 
les taxes provenen del cens de 1991 i de les estimacions 

de població de 1986 a 1994, publicades pel mateix lns
titut d'Estadística de Catalunya. 

En aquest capítol estudiarem els canvis recents en el 
nivel! de la migració interior en els darrers deu anys, les 

relacions d'aquesta amb l'evolució demogratica, la nova 
estructura espacial que es dibuixa en el territori i la selec
tivitat demogratica i social deis fluxos migratoris. L'escala 
espacial d'analisi sera sempre la comarcal i la general de 
tot el país. 

2. DINÁMICA RECENT DE LA MIGRACIÓ INTERIOR 

Els moviments migratoris interns a Catalunya han tingut 
un creixement constant durant els darrers anys de tal 
manera que han tret la supremacía quantitativa a la 

immigració procedent de !'exterior de l'ambit catala, la 
qual segurament travessa un deis períodes menys dina
mics de la historia recent. Actualment, segons les estadís
tiques de variacions residencials (EVR), al voltant del 80% 
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de les enlrades res1dencíals deis municipis catalans proce
deixen de la resta del territori de Catalunya. Possiblement 
aquesta proporció sigui en realilat lleugerament inferior a 
causa del subenregistrament de la immigració estrange
ra. Com a dada comparativa, el cens de 1991 ofereix una 

proporció del 72% de migració interior pel 1990. 

Segons les estadístiques de variacions residencials les 
migracions internes a Catalunya han crescut un 41% 
entre 1988 i 1994. Si l'any 1988 van ser més de 85 mil 

persones les que es traslladaren de mun1C1p1 de residen
cia dins de Catalunya, el 1994 ho van fer 120 mil. Aquest 
incremenl és molt superior a l'increment global de la 

població. Si bé no s'ha d'oblidar que entre aquestes 
dates hi ha hagut una millora considerable en l'exhausti
vitat de la recollida estadística, hi ha un veritable incre

ment de la mobilitat migratoria. Per un costat, influeixen 
els canvis en !'estructura de la població, ja que són més 
nombrosos els grups demografics amb més propensió a 
la migració, com ara els adults joves. També, pero, cal 
introduir en l'explicació un efectiu augment de la pro
pensió migratoria de tots els individus en relació amb la 
intensificació deis lligams territorials a !'interior de Cata
lunya, lligams establerts a escala local, comarcal o de tot 
el país. 

La migració interior a Catalunya mobilitza actualment 
prop de dues persones de cada cent residents cada any. 
Tanmateix, les dades ofertes per les estadístiques de 
variacions residencials només informen sobre els canvis 
de municipi i deixen en el buit estadístic tot el que fa 
referencia a la mobilitat residencial intramunicipal. Pel 
que fa a aquesta mobilitat, actualment només és possible 
trabar algunes dades indicatives en dues fonts (a part 
deis anuaris estadístics d'algunes ciutats grans), que no 
permeten aprofundir en el detall territorial. En primer 
lloc, en la publicació del cens de 1991 s'han explotat els 
canvis de domicili intramunicipals del darrer any anterior 
a la data censal. Alternativament, també és possible tra
bar informació sobre mobilitat residencial total a la publi
cació deis resultats de I'Enquesta Sociodemografica espa
nyola de 1991. Ambdues fonts propasen que per cada 
movimenl residencial que acaba en migració hi ha dos 
moviments intramunicipals. Si bé els seus efectes territo
rials sobre la distribució de la població són menors, no cal 
esmentar que la qúestió del com i perque la població 
canvia d'habitatge i la comprensió del funcionament deis 
mercats d'habitatge queden en certa manera deixats de 
banda per aquest oblil estadístic. En total, al voltant del 
5% de la població catalana canviava d'habitatge cada 
any cap al 1991, proporció for~a inferior als nivells nor
mals en altres societats properes a la nostra (Fran¡;a, 
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9,4%; Regne Unit, 9,6%; Estats Units, 17,5%, seguinl 
dades de Larry Long) 1 s1milars als de les comunitats auto
nemes espanyoles (Madrid, 5,7%; Pa1s Base, 4,7%; 
Andalusia, 5,6%, pero llles Balears 7,6%, segons dades 
del cens de 1991 ). Les dificultats per l'emancipació deis 
joves en relació amb el mercal laboral i !'estructura rígi
da del mercal de l'habitatge estan en l'arrel d'aquest 
nivell relativament baix de mobititat residencial a Catalu
nya. Aquest cap1tol només estudiara els moviments resi
dencials que travessen una frontera municipal. 

La migració interior a Catalunya, és a dir, els canvis resi
dencials que tenen lloc entre municipis, és la variable 
més important per explicar la redistribució de la població 
en el terrilori. Del balanc; entre les entrades i les sortides 
a cada indret apareix el creixement migratori o migració 
neta. El calcul de la taxa anual de migració neta interior 
(migració neta en relació amb la resta de Catalunya) 
entre 1988 i 1994 per comarques permet disposar deis 
comportaments diferencials amb un compromís entre el 
detall i la senzillesa d'analisi. El primer tret que cal desta
car és que en els darrers anys, segons les dades estadísti
ques, gairebé han desaparegut les comarques emigrato
ries. Si el 1988 16 comarques registraven una emigració 
més intensa que la immigració, el 1994 només n'hi havia 
3 que es trobessin en aquesta situació: el Barcelones, el 
Segria i la Ribera d'Ebre. Com es pot veure només aques
ta última respon al patró tradicional de comarca rural 
amb perdua d'habitants. Les altres 38 comarques tenien 
una immigració interior superior a l'emigració l'any 
1994. 

La figura 1 mostra l'evolució de les laxes de migració 
neta interior de les comarques reunides en cinc grups, en 
fundó de la comparació del signe de la taxa a comenc;a
ment (1988) i final de la serie (1994). El primer grup reu
neix les 3 comarques regressives esmentades anterior
ment; d'aquestes, només el Barcelones mostra una clara 
tendencia negativa El segon compta amb les 1 3 comar
ques que han efectual el pas de la perdua al guany de 
poblado per m1graC1Ó respecte a la resta de Catalunya. Es 
localitzen en l'mterior més rural de Catalunya o en zones 
de muntanya. Fins ara totes elles patien un procés de 
perdua de poblado caracteritzada per una emigració 
constant que superava la immigració; els darrers anys 
han visl un augmenl de les entrades, quantitativament 
modestes, en el conjunt de les migracíons a Catalunya, 
pero que han comenc;at a compensar, encara suaument, 
les sortides, les quals romanen for~a estables. El tercer 
grup compta amb les 9 comarques que han mantingut 
un cre1xement posiliu durant el període, encara que molt 
lleugerament descendent. No és gaire homogeni territo-
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FIGURA l. TIPOLOGIA D'EVOLUCIÓ DE LA MIGRACIÓ NETA. MIGRACIÓ INTERIOR. COMARQUES. 1988-1994 
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Font: elaboració propia a p<lrtir de dades proporcionades per l'lnstitul d 'Estadística de Catalunya. 
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rialment. Hi destaca el nucli de comarques de la regió de 

Girona, i també dues comarques metropolitanes plena
ment consolidades com el Baix Llobregat i el Maresme; 
de localització costanera són també el Baix Ebre i el Baix 
Camp. L'Ait Urgell, al Pirineu, mostra potser certs pro
blemes en la seva transformacíó funcional. El grup quart 
esta emparentat amb !'anterior. Compta amb 1 O comar

ques amb un creixement migratori permanentment posi
tiu i moderat, sense superar en cap moment una taxa de 
migració neta dell O%o i amb tendencia a una certa esta

bilitat. Se situen en la depressió interior periferica a la 
regió de Barcelona i en la zona costanera. Per últim, el 
cinque grup es caracteritza per un creixement més acce
lerat que permet superar el límit del 1 O%o en la taxa de 
migració neta interior el 1994. Les 6 comarques que s'hi 
troben es localitzen en les arees de creixement metropo
lita més recent de la regió de Barcelona (el Baix Penedes, 
I'Ait Penedes, el Garraf i el Valles Oriental) o són les més 
dinamiques de la nova economía de serveis i turisme del 
Pirineu (la Cerdanya, la Val d' Aran). 

La migració neta sorgeix del comportament emigratori 
de la població resident i de les entrades immigratories. 

Cal preguntar-se com han evolucionat aquests compo
nents del creixement migratori. Tal com es pot veure en 

el seguit de mapes (figura 2), en els darrers anys s'ha 
incremental la mobilitat migratoria de qualsevol signe a 
tot e~ territori catala, tant pel que fa a l'emigració com a 
la immigració. La intensitat de l'emigració tendeix a sem-

' bla,..se a la intens~at de la immigració de tal manera que 
ets mapes que les representen mostren les mateixes 
~e, tt,jtori~. h dibui.n dut~ arees d'elevada 
mobititat migratoria: la costanera i la pirinenca. 

L'area costanera esta plenament consolidada com espai 
d'elevada mobilitat migratoria i acull la major part de 
l'activitat económica i les principals ciutats. Aquesta area 

inclou la regió de Barcelona, la qual té uns trets clara
ment metropolitans que es reflecteixen en l'organització 
d'un sistema migratori individualitzat. La comarca del 
Barcelones es consolida com la comarca que més inten

sarnent pateix la perdua migratoria, essent el centre d'on 
surten els fluxos que alimenten la immigració de les 

comarques del voltant. Dins d'aquesta regió metropoli
tana, el Valles Occidental i el Baix Llobregat estan arri
bant a un estadj de relativa saturació. La seva grandaria 
poblacional i el creixement urbanístic limita la capacitat 

de creixement relatiu. Ara per ara, les comarques que 
estan rebent un impacte més fort de la immigració de 
caire metropolita són el Garraf i el Valles Oriental, situats 
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més en la periferia funcional de la regió de Barcelona. El 
Baix Penedes representa un cas singular: actualment té 
els valors més alts a tots tres indicadors de mobilitat: la 
taxa d'emigració municipal, la taxa d'immigració muni
cipal i la taxa de migració neta. Diversos elements hi aju
den: ser una comarca economicament dinamica, aboca
da al sector del turisme de temporada i de segona 
residencia i, sobretot, constituir la rotula de connexió 
entre la regió metropolitana de Barcelona i la segona 
area metropolitana de Catalunya constitülda pel triangle 

Tarragona-Reus-Valls. 

L'altra area d'elevada mobilitat s'esta definint al llarg de 
la cadena pirinenca. En aquest cas la comparació entre 
els dos talls temporals reflecteix l'augment recent de la 
immigració. La Cerdanya, la Val d'Aran i el Pallars Sobira 
entren en aquesta transformació. Són comarques que 
han vist un capgirament de les estructures productives. 
Les activitats tradicionals (primaries) romanen margina
litzades pero s'han convertit en elements d'atracció d'un 
turisme ambiental que col·labora amb les activitats turís
tiques ja tradicionals (esports d'hivern, esports d'aventu
ra) per servir de motor per un flux immigratori, gens 
espectacular en nombre absolut, pero que impacta signi
ficativament sobre la població autóctona. 

El comportament migratori de les comarques catalanes, 
amb la desaparició deis espais netament emigratoris, 
apunta a una transformació profunda del territori catala. 
En primer lloc, la tradicional emigració cap a ciutat ha 
exhaurit quantitativament el potencial emigratori. El sis
tema migratori tradicional s'ha capgirat: els espais fins 
ara rurals comencen a constituir-se com nous espais de 
creixement. El canvi de funcionalitat del territori atrau 
nous immigrants que superen els emigrants, redre~a 

tendencies historiques i qüestiona seriosament la conti
nültat d'algunes etiquetes com ara les d'espai rural 
enfront de l'espai urba en parlar de Catalunya. Els pro
pers anys ens diran si aquesta tendencia es consolida. El 
que és segur és que aquests canvis demogratics estan 
provocant transformacions en la manera que els ciuta
dans i les ciutadanes de Catalunya perceben el territori. 

Cenyim-nos tanmateix al present. Per acabar de com
prendre els canvis migratoris recents cal analitzar encara 
alguns elements que es tractaran en els propers apartats, 
com ara la interrelació del creixement migratori amb el 
natural, i si algunes característiques de la població, com 
per exemple l'edat, introdueixen nous matisos a les grans 
tendencies apuntades fins ara. 
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FIGURA 2. INTENSITAT DE LA MIGRACIÓ INTERIOR A CATALUNYA. COMARQUES. 1988-199011992-1994 
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3. MIGRACIÓ INTERIOR 1 EVOLUCIÓ 
DEMOGRÁFICA 

Vista la importánc•a de la m•gració Interior per explicar la 
dinamica migratona de Catalunya, ens podem preguntar 
quin ha estat el seu paper en referencia al creixement 
demogratic total de la poblacio. Aquest creixement se sol 
estudiar a partir de l'aportació de dos components, el 
natural i el migratori. El creixement natural és el resultat 
de la diferencia entre els naixements i les defuncions, 

mentre que el component migratori, com s'ha esmentat 
més amunt, s'obté del saldo entre els immigrants i els 
emigrants. 

Aquesta analisi deis dos components, basica en demo
grafía, s'ha aplicat a les 41 comarques de Catalunya amb 
un procediment senzill, que es traba representat en 
forma de gratics en la figura 3. Aquest procediment ha 
consistit a posar en relació dins d'un eix cartesia el crei
xement total de la població comarcal (les taxes de crei
xement anual acumulatiu) i el creixement migratori (amb 
les taxes de migració interior neta) en tres períodes 
recents: 1982-85, 1987-90 i 1992-94, reproduint un 
esquema utilitzat al treball de Cabré, Módenes i Pascual. 

Els gratics mostren que el creixement de la població de 
les comarques catalanes es traba relacional com més va 
més amb la incidencia del component migratori interior, 
en un procés que es troba recolzat en dos factors: la 
reducció del creixement natural per la baixada de la 
fecunditat i el fort paper de la migració interior dins del 
conjunt de moviments migratoris efectuats a Catalunya. 
Una breu dada estadística pot servir per donar suport a 
aquesta afirmació: el coeficient de correlació entre les 
taxes de creixement total (TCAA) i les taxes de creixe
ment migratori (TMN) comarcals era O, 7 al període 
1982-85 i 0,72 al període 1987-90, mentre que assolia 
0,89 al període 1992-94; l'acostament del coeficient de 
correlació al valor 1, el maxim valor teoric possible, mos
tra l'enfortiment de la relació. 

Aquesta torta associació entre el creixement de la pobla 
ció i el creixement migratori interior conforma un 
"model" que sembla molt coherent en el període més 
recent, 1992-94. De les 41 comarques catalanes, 28 
tenien un creixement migratori i un creixement total 
positius (quadrant superior dret) i 4 experimentaven 
decreixement total i migratori alhora (quadrant inferior 
esquerre); d'aquesta manera, en total, 3 de cada 4 
comarques tenien un comportament ajustat al model 
descrit. Entre les comarques més representatives del pri
mer quadrant val la pena destacar el Baix Penedes i el 
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Garra!, pero també hi apareixen comarques com el 
Bages, la Cerdanya, la Segarra o el Tarragones, mentre 
que el Barcelonés, de forma clara, i 1' Alt Urgell, la Nogue
ra 1 el Segria, molt tangenc1alment, conformen el tercer 
quadrant. les 9 comarques restants tenien una taxa de 
m1graoó neta interior positiva pero, malgrat aixo, pre
sentaven un decreixement total de la seva poblac1ó. El 

creixement migratori no és capa~ de compensar el 
decreixement natural provocat per !'estructura per edats 
envellida. El cas més extrem d'aquest comportament 

seria el Pallars jussa que, malgrat assolir una taxa de 
migració neta interior del 3, 32o/oo, obté un decreixement 
demografic de -5,64%o: les detuncions més que dupli

quen els naixements anuals. 

4 . ESTRUCTURA ESPACIAL DELS FLUXOS 
MIGRATORIS 

Hem vist que existeixen diferencies importants pel que fa 
al comportament migratori de les comarques catalanes. 
Les diferencies són també existents en altres aspectes 

que, en aquests moments, les dades ens permeten ana
litzar amb cert detall. Així, en aquest apartat dedicat a 
!'estructura espacial deis fluxos migratoris, hom es pre
guntara perles relacions establertes entre els orígens i les 
destinacions de les migracions, definint !'"obertura" de la 
comarca als fluxos tant d'emigració com d'immigració, la 

incidencia que hi tenen les migracions procedents de la 
comarca-clau, el Barcelones, i !'existencia de lligams • 
fronteres en el territori. 

En primer lloc s'ha de reflexionar sobre la distancia de la 
migració. la distancia pol serv1r per diferenciar la moti
vació deis moviments migratons. En el nostre context, els 
moviments de llarga distancia s'han de distingir deis 
moviments de curta d1stanc1a. Aquests darrers tenen mes 
a veure amb la formació i l'evolució de les llars 1 amb 
qüestions relacionades amb l'habitatge. En aquesl capí
tol hem assimilat llarga distancia amb els movimenls 

intercomarcals i curta distancia amb els despla~amenls 
dintre de les comarques. Aquesta diferenciació és una 
simplificació i seria moll discutible en diverses parts del 
territori catala. Potser l'excepció més evident sigui el SIS· 
tema migratori metropolita de Barcelona en que bona 
part deis moviments que superen les fronteres comarcals 
responen a relocalitzacions residencials. 

Un 40% deis moviments migratoris dintre de Catalunya 
entre municipis no supera les fronteres comarcals. Aquesl 
percentatge no es el mate1x a totes les comarques. Diver 
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FIGURA 3. RELACIÓ ENTRE LA TAXA DE CREIXEMENT DE LA POBLACIÓ 1 LA TAXA DE MIGRACIÓ INTERIOR NETA DE lES 
COMARQUES DE CATALUNYA, 1982-1985, 1987-1990 1 1992-1994 

'j 40,0 

~ lO.OO 

..:, 
~ 10.00 

e: 

~ 10,00 

i 
.: 0.00 
·e: 
2 
~ ·º' 10,00 
E 

¡ ·20,00 

] .}0,00 

1982-1985 

~ 

f 

~ 

l 

t-

. . '11 

.. 
~ '--

.so.oo ·40.00 .}0.00 ·20.00 -10,00 o.oo 

¡.- ~ 

~ t 
t: 

,¡. f 
' .. . 1 

Ll t-

-
10,00 20.00 30.00 40,00 SO,OO 

Cretxement de la poblac•ó (Tcaa 1982-1985 en %o) 

'j 40.00 

~ 

~ 30.00 

..:. 
~ 20.00 

e: e 
t:. lO.OO 

g 
~ · 10.00 
E 

1987-1990 

1982-1985 

10,00 

0,00 

.11 

·10,00 

·10,00 

1987-1990 

10,00 

0,00 

2'1 

2~ 

-

-
17 ~ 

11 1~ 
l~ 

111 1 )Q t:!O 1 

IX '
1 
i~ ~:·: ~l :!S' 

2 .ti 
~~· 17 7 

1~ ·~ ' 
ro n 

11 41) 8 

111 

0,00 10,00 20,00 

-~~ 

17 

~, 
41 

10 

:~ 
4 2 

IS 20 1
4(1 

S 

y 1 19 
6 

361 

,,•x " "i 7 ~411 
,,,~- S 

14 17 11) 

~ 
ti 

11 

10,00 

·10,00 

20,00 10,00 o,oo 20,00 

.so,oo 40,00 10.00 20.00 10,00 0,00 10,00 20,00 10,00 
Creixemcnt de la població (Tcaa 1987-1990 en %o) 

1 40,00 1992-1994 

~ 10,00 ~ 
Ñ 

~ 10.00 

e: e 
t:. 10,00 

lO,OO 

.. 
T 
t 

t 

40,00 so.oo 

... 

.so.oo -4o.oo .10,00 -20.00 -1o.oo o.oo 1o.oo zo.oo ro.oo •o.oo 
Cr~txement de la poblac•ó (Tcaa 1992-1994 en %o) 

SO,OO 

l. Alt Camp 7, Boge~ 13. Barcelonés 19. Garrotxa 
2. Alt Empord.l 8. Batx Camp 14. Berguedá 20 G•rones 
3 Alt Penede~ 9. Baix Ebre 15. Cerdanya 21. Maresme 
4, Alt Urgcll 1 O. Batx Emporda 16. Conca de Baroera 22. Montsta 
S. Alta Rtbagor~,, 11 Batx Llobregat 17. Carral 23. Noguer,, 
6. Anoia 12. Ba•x Penedés 18. Garrigues 24 Osona 

1992-1994 

-10,00 0.00 10.00 20,00 

2S. p,,u.,~ Ju~~• 31 Rtpolles 37. Terra Alta 
26. p,,llars Sobtra 32. Segarra 38. Urgen 
27 Pla d'Urgell n. Segna 39. Vall d'Aran 
28. Pla de l'bt,my 34. Selva 40. Valles O<:cidental 
29 Pnow 35 Sol~ones 41. Valles Onental 
30. RtbNa d'Ebre 36. Tarragonés 

Font. períodE>s 1982 85 i 1987-90, elaboració propia a partir dE> Cabré, Módenes 1 Pascual, 1994; periode 1992-94, elaboració propia a partir de les 
dade~ proporcton,lde~ per l'lnstttut d'Estadística de Catalunya. 

LA SOCIETAT CATALANA Ml·tJ 



MIGRACIONS 

Les migracions interiors o Catolunyo. lntensitot. selectlvitot i estructuro espacial deis fluJCos migrotoris 

sos factors intervenen per explicar les diferencies. El nivell 

d'obertura respecte a !'exterior de les comarques tendeix 
a disminuir amb !'existencia d'un nucli o nuclis urbans 
actius que funcionen com a punt d'atracció de la imml
gració de la comarca pero també com a centre de des
concentració. El tancament relatiu es potencia si la 

distancia respecte al centre barceloní és prou llarga. 
Aquests dos factors caracteritzen les comarques de I'A
noia, el Bages i Osona en la depressió central i les comar

ques de la Garrotxa, 1' Alt i el Baix Emparda i el Gironés a 
la regió de Girona (figura 4.1 ). 

Salen tenir un grau elevat d'obertura les comarques no 
articulades suficientment per la seva capital i que esta
bleixen lligams funcionals forts amb centres situats a !'ex

terior de la comarca. En són exemple algunes de les 
comarques amb trets més rurals de Catalunya com ara la 
Terra Alta, el Priorat, les Garrigues i la Canea de Barbera. 
Només al voltant del 20% deis seus emigrants o immi
grants van o procedeixen de la mateixa comarca. També 
son comarques d'elevada obertura el Baix Penedes i la 
Selva caracteritzades per l'elevada integració funcional, 
per partida doble, amb espais de relació supramunicipal, 
que estan transformant les estructures. Tanmateix, 
aquestes dues comarques retenen un percentatge deis 
seus emigrants superior al de les comarques rurals abans 
esmentades. 

Les comarques periferiques de la regió metropolitana de 
Barcelona tenen una gran obertura pel que fa a la immi
gració perque bona part de les entrades als seus municipis 
procedeixen de la comarca central del Barcelones. L'emi
gració, al contrari, sol limitar-se al radi comarcal, ja que la 
immensa majaría deis moviments migratoris són de caire 
estrictament residencial o familiar. La comarca del Barce
lones, per la seva banda, té un comportament contrari. 
L'obertura és basicament en l'emigració jaque menys del 
20% deis que canvien de municipi es queden en un altre 
municipi de la comarca. Per contra, la immigració al Bar
celones procedenl de la resta de Catalunya només repre
senta un 55% de les entrades als seus municipis. 

El pes demogratic de la comarca del Barcelones i el seu 
paper coma motor economic d'una area urbana d'elevat 
nivell jeriuquic dins del sistema europeu de ciutats, fan 
que la seva participació en el total deis fluxos migratoris 
a !'interior de Catalunya sigui notable. Tanmateix, algu
nes dades permeten assegurar que la intensitat deis flu
xos que es relacionen amb el Barcelones com a molt 
reflecteixen simplement el seu pes demografic. Fins i tal 
es podría dir que és inferior. Les persones que surten deis 
municipis d'aquesta comarca representen un 36% del 
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total deis emigrants interiors de Catalunya, un percentat
ge lleugerament inferior al pes demogratic. Pel que fa als 
immigrants a la comarca, aquesta només reuneix el 15o/o 
de les entrades municipals a Catalunya, el que reflecteix 

el grau d'emplenament urbanístic d'una comarca que és 
un continu urba i la fi deis grans fluxos tradicionals camp

ciutat. El seu pes demogratic explica també que un 7% 
deis moviments interns a Catalunya tinguin lloc entre els 
cinc municipis de la comarca. Si es consideren !'emigra

ció i la immigració estrictes respecte al Barcelones més la 
mobilitat interna en la comarca, es pot dir que el 45% de 

tots els moviments migratoris de Catalunya tenen a 
veure amb aquesta comarca central. 

Si s'analitza el grau de vinculació migratoria de les 
comarques catalanes amb el Barcelones (figura 4.2) s'ob

serva una interessant regionalització. El mapa mostra tres 
tipus de comarques segons la intensitat de la vinculació. 
Per un costat, hi ha aquelles comarques per a les quals el 
Barcelones és !'origen i la destinació de bona part deis 
seus migrants. Un sector homogeni d'alta vinculació s'es
tableix en el Pirineu occidental, especialment pel que fa 
a la seva emigració. Més del 20% deis que surten deis 
municipis de 1' Alta Ribagor~a i el Pallars jussa situen la 
nova residencia en algun municipi del Barcelones, per
centatge que es repeteix només en les comarques 
periferiques de la regió urbana de Barcelona. Pero la par
ticipació del Barcelones en la immigració rebuda pels 
seus municipis també esta per sobre de la mitjana comar
cal, encara que lluny de les comarques metropolitanes o 
fins i tot d'altres comarques rurals, com ara la Terra Alta, 
el Priorat, les Garrigues i la Conca de Barbera. En aques
tes comarques l'elevat grau d'obertura migratoria que es 
comentava abans és en realitat també una torta vincula
ció amb el gran centre urba de Catalunya. En el cas de 
les comarques pirinenques es combina la continu"itat de 
tendencies tradicionals de vinculació amb el nucli barce
loní, de manera semblant amb les comarques agraries 
del sudoest, pero darrerament s'hi afegeix la importancia 
de la immigració que es relaciona amb el desenvolupa
ment de les noves activitats de turisme. Aquesta situació 
s'esta estenent de mica en mica cap a la resta de comar
ques pirinenques. 

Les comarques del voltant del Barcelones constitueixen el 
grup més vinculat. Són les comarques que integren el sis
tema migratori metropolita. Els seus límits es dibuixen 
perfectament en el mapa. A més de les comarques de la 
regió 1 cal incloure-hi el Garraf, queja forma part del que 
s'anomena regió metropolitana de Barcelona (area d'ac
tuació del Pla territorial metropolita de Barcelona). Ara 
bé, el sistema migratori metropolita sembla que supera 
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FIGURA 4 .1 PARTICIPACIÓ DELS FLUX OS AMB LA RESTA DE 
CATALUNYA SOBRE LA MIGRACIÓ 
COMARCAL 

Nivell d'obertura migratoria 

• Elevada 

• Elevada en immigració 

• Elevada en emigració 

lntermédia 

D Redu'ida 

FIGURA 4 .2 PARTICIPACIÓ DEL BARCELONES EN ELS MOVI
MENTS M IGRATORIS COMARCAL$ 

• Vinculació més intensa 

[] Vinculació intermédia 

O Vinculació menor 

FIGURA 4.3 ESTRUCTURA ESPACIAL DE LES RELACIONS MIGRATÓRIES INTERCOMARCALS (EXCEPTE El BARCELONES). 
CATALUNYA, 1992-1994 

Vinculació mútua 

Elevada vinculació mútua 
(integració forta) 

Font: elaboració propia a partir de dades proporcionades per l'lnstitut d'Estadística de Catalunya. 
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els límits de la regió del Pla metropolita. Les comarques 
de la Selva, especialment el seu sector costaner i els 
municipis del Baix Tordera i el Baix Penedes, cada vega
da es traben més integrades. La particularitat d'aquestes 
comarques és que serveixen de transició cap a dues arees 
urbanes de torta cohesió, la de Girona en el cas de la 
Selva i, sobretot, la de Tarragona-Reus en el cas del Baix 
Penedes. Tates aquestes comarques reben !'impacte 
directe de la població que busca habitatge fora de la 
comarca del Barcelonés, la qual alimenta bona part deis 

seus intensos fluxos immiqratoris. Considerant sois els 
fluxos originats a Catalunya, a la comarca del Maresme 
51 de cada 100 persones que entra a viure en els seus 
municipis procedeix del Barcelonés¡ la resta, 49 persones, 
procedeix d'altres municipis de la propia comarca o de 
les altres 39 comarques. A la resta del sistema metropo
lita la proporció de nous residents procedents del Barce
lonés supera gairebé sempre el 40%. Pel que fa als fluxos 
de sortida cap al Barcelonés, sent importants, no arriben 
a superar la importancia relativa deis que es registren en 
les comarques pirinenques més vinculades amb el Barce
lones. Aquests trets metropolitans s'estenen a poc a poc 
cap a comarques pro pe res com 1' Anoia, especialment el 
sector sud, i 1' Alt Penedes. Aquesta darrera comarca, mal
grat la proximitat amb Barcelona, mostra una certa 
resistencia a la integració metropolitana gracies al seu 
potencial economic endogen¡ així I'Ait Penedes ha estat 
capa~ de resistir les tensions urbanístiques que han patit 
en les darreres decades la resta de comarques metropoli
tanes. 

Les comarques menys vinculades migratoriamenl amb el 
Barcelonés estan integrades en espais d'elevada cohesió 
al voltant de les altres arees urbanes d'importancia del 
país. Així s'esdevé ambles comarques del pla de Lleida, el 
Camp de Tarragona i Girona. Caldria afegir-hi les comar
ques amb una migració intracomarcal més important 
com ara el Bages i Osona, on les relacions entre llurs capi
tals i la resta del territori comarcal són for~a importants. 

L'estructura espacial de les migracions interiors, dones, és 
més que un simple esquema de desconcentració de la 
conurbació barcelonina. La figura 4.3 intenta respondre 
la qüestió de quina és !'estructura migratoria de Catalu
nya que s'amaga rere el pes del Barcelones. En un primer 
nivell de comentari cal esmentar l'absemcia de relacions 
migratories significatives entre moltes comarques adja
cents. Podem parlar, llavors, de !'existencia de veritables 
barreres migratories. Aquestes en alguns casos reflectei
xen la falta d'estructuració de parts importants del terri
tori i la necessitat de vincular-se amb centres urbans 

llunyans, com ara bona part de les comarques pirinen-
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ques. Les barreres migratories també dibuixen perfecta
ment !'existencia de conques o d'arees de cohesió 
migratoria supramunicipal que, de vegades, reproduei
xen les fronteres delimitades en altres recerques sobre el 
territori catala i assumides en algunes propostes de regio
nalització, com ara l'area de Manresa, la de Vlc, la regió 
gironina, el pla de Lleida o la regió de Tarragona-Reus. 
Les barreres insinuen també el dibuix de diversos eixos 
de vinculació intercomarcal en que les comarques adja
cents estan prou integrades, com ara els que segueixen 

les vies de comunicació més importants. Sorpren també 
com el sistema metropolita depen sobretot del paper del 
Barcelones, mentre que les relacions transversals a la 
periferia són d'escassa entitat relativa. 

Els fluxos migratoris intercomarcals ajuden a identificar 
les arees amb una integració funcional més intensa i 
poden servir com indicadors d'altres tipus de vinculació 
económica o social. Així es dibuixen les arees al voltant 
de Girona, la integració de Reus i Tarragona que s'estén 
cap a les comarques properes o, menys esperada, la inte
gració de les comarques centrals del pla de Lleida. Cata
lunya té diverses arees actives, a més de Barcelona. Les 
relacions entre elles, tanmateix, són molt limitades; 
aquest és un element sobre el qual caldria reflexionar. La 
construcció de 1' eix transversal (Girona-Vic-Manresa-Liei
da) pot modificar-les en un futur. De moment, Barcelona 
assumeix el paper de cru"i"l la entre aquestes arees de 
cohesió i la resta del territori catala. 

S. INTENSITAT 1 SELECTIVITAT DE LA MIGRACIÓ 
INTERIOR 

Un cap han estat definides quin es són les característiques 
generals de la migració interior a Catalunya i !'estructura 
espacial deis fluxos sobre el territori, les dades ens per
meten anar més enlla i relacionar de forma precisa grups 
poblacionals i mobilitat; en concret val la pena analitzar 
la intensitat migratoria segons el sexe, l'edat i la instrucció. 

El sexe i l'edat 

Homes i dones tenen una intensitat migratoria similar. 
Les taxes migratories val ides peral període 1992-94 van 
ser de 1 8,41 %o en els homes i de 1 7, 15%o les dones; 
cosa que vol dir que cada any 18 de cada 1 .000 perso
nes (gairebé 2 de cada 1 00) realitzen un moviment 
migratori. Aquestes dades representen un lleuger incre
ment respecte de les immediatament anteriors, ates que 
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en el període 1988-90 els valors que s'obtenien eren de 
14,97 per als homes i de 14,18 per a les dones. L'aug 
ment d'aproximadament un 23% en la intensital 
migratoria anteriorment deteclat per al conjunt de la 
poblaoó catalana es tradueix també en tots dos sexes. 

Aquest augment de la íntensitat m1gratoria entre el 
segon quínquenni deis anys vuítanta i el primer deis anys 
noranta es veu amb claredat en la figura 5, que podem 
utilitzar per mostrar com, paral·lelament al sexe, l'edat és 

una variable rellevant per estudiar la intensitat migrato
ria. Fixem-nos tan sois en el grafic corresponent als pri
mers anys noranta. Homes i dones mostren una pauta 
semblant: una migració d"'arrossegament" en els prt
mers grups d'edat, una intensitat maxima en els adults 
joves í una davallada constanl fins a les edats mes 
avan~ades. Aquestes pautes no diferencien la migració 
en !'interior de Catalunya de la que experimenten les 
societats occidentals; els treballs de Rogers i de Willekens 
recullen exemples i enuncien models demogratics per a 
l'estudi de les migracions. 

El comportament migratori, o la propensió a efectuar 
una migració, és diferent en fundó de l'edat. El momenl 
en que és més probable la realització d'un movíment 
migratori se sítua en el grup deis adults ¡oves. En aquest 
grup és també on són més apreciables les intensitats 
migratories diferencials deis homes i les dones. El grup 
20-34 és el responsable del 41,6% de les migracions 
d'homes i del 44,06 o/o de les migracions de dones. Dins 
deis adults joves, el grup quinquennal 25-29 és el que 
assoleix un nivell més alt, amb taxes del 39,7o/oo per als 
homes i del 40,6o/oo per a les dones. L'edat a l'emanci
pació del nucli familiar originan, esdeveniment vital que 
en la societat catalana de final del segle XX continua 
estant molt lligat a l'establiment d'una nova llar familiar, 
condiciona que homes i dones difereixín pel que fa al 
segon grup quinquennal de més intensitat: les dones 
migren molt més que els homes entre els 20 i els 24 anys 
mentre que els homes migren més que les dones en el 
grup 30-34; d'aquest grup en endavant aquesta pauta es 
manté fins a la vellesa. Per contra, en les edats més joves 
no hi ha diferencies en la intensitat migratoria d'homes i 
la de dones, ates que es tracta d'una migració d'arrosse
gament o dependent de la que efectuen els adults. Final
ment, en els grups d'edat més vells, les dones migren 
més que els homes, un fenomen associat a la major vidw
tat entre les dones, que implica sovint una certa inesta
bilitat residencial. D'aquesta manera podem veure que 
en la societat catalana, com en les societats occidentals, 
les migracions tenen molt a veure amb el cicle de vida, 
o, més aviat, cicles de vida, deis individus. 

Eb efectes de les migrac1ons sobre la mida i !'estructura 
de la població també difereixen segons el sexe i l'edal. 
Aquest fet es pot estud1ar a partir de les taxes de migra
ció neta Interior per sexe 1 edat, les quals depenen de tres 
elements. la incidencia de la 1mmigració per edat, la 
intens1tat de l'emigració i la distribuc1ó de l'emigració 
segons la distancia (propensio a depassar els límits 
comarcals). A partir d'aquesta constatació podem inten
tar definir diversos models m1gratoris per a les comar
ques catalanes. La figura 6 mostra els cinc tipus de migra

ció en que hem aqrupat les comarques catalanes. El 
primer lipus es traba represenlat pel Barcelones 1 es 
caracteritza per unes taxes sempre negatives, per a tots 
dos sexes i en toles les edats, pero amb una ma¡or 
incidencia en els adults joves. Per exemple, la comarca 

perd cada any 2 de cada 1 00 joves entre 25 i 29 anys. 
Aquest primer tipus destaca pel component familiar de la 
migració: vista l'estreta associacio entre les taxes molt 
negatives deis adults joves i les negatives deis grups d'e
dat 0-4 i 5-9 es pot afirmar que el m1grant-tipus és una 
família que es constitueix, o amb infants, que decideix 
emigrar. 

El segon lipus és formal per aquelles comarques amb 
una laxa de migració interior neta molt propera a zero, 

essent els seus representants el Bages (amb una taxa neta 
d'l ,71 %o) o el Segria (que obté una taxa de -0,64%o). 
Aquesta migració neta propera a zero es recalza, a més, 
en uns fluxos d'emigració i d'immigració molt baixos; en 
el cas del Bages la taxa neta d'l ,7o/oo és el resultat d'unes 
laxes d'immigració i d'emigració respecte de !'exterior 
de la comarca de 7,39 i de 5,69 o/oo, respectivament. Una 
indiferenciació de les taxes segons els d1versos grups d'e
dat (tan sois una migració neta negativa en els grups d'e
dat més vells) seria una altra característica destacada d'a
quest tipus. 

El tercer lipus caractentza les comarques que obtenen un 
saldo positiu, sempre lleugeramenl superior a zero, pero 
amb fortes diferencies pel que fa a la desagregació per 
sexe i edat deis seus f luxos. [1 cas de les Garngues resul
ta ben il·lustratiu. La seva taxa de migració interior neta 
del 3,33 %o amaga en el seu SI unes taxes que esdevenen 
molt negatives en algun cas (com les dones del grup 20-
24, que assoleixen un -8,26%o, clarament diferent deis 
homes de la mateixa edat, que obtenen una taxa de 
3,03%o) o positives en altres casos (com homes i dones 
de 40 a 44 anys i infants). Comarques tan dissemblants 
en altres aspectes demografics o socials (ho veurem mé~ 
endavant en considerar els nivells d'instrucció) com el 
Baix Emparda, el Baix Ebre o el Ripolles mostren tambe 
perfils migratoris per edat i sexe similars. Aquesta carac-
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FIGURA 5. INTENSITAT DE LES MIGRACIONS INTERIOR$ A CATALUNYA SEGONS SEXE 1 EDAT, 1988-1994 
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FIGURA 6. PERFILS MIGRATORIS PER SEXE 1 EDAT D'ALGUNES COMARQUES CATALANES 
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terística mdica, en concret, que aquest5 territom assu
meixen un catre migraton mes avtat periferic respecte del 
Barcelonés i d'altres comarques urbanes, i, mes genenca
ment, ens permet destacar com els cicles de vida de les 
persones incorporen una dimensió territorial. 

El quart tipus de perfil migratori es deftnetx per unes 
taxes elevades en els grups d'edat deis adults joves sense 
que aquestes vagin associades a unes taxes tambe altes 
en els infanls ni tampoc en la resta de grups d'edats, fins 
al punl que els grups de majar pcJat poclPn ;mibar a obte
n ir taxes negatives. La Val d' Aran en seria el model: amb 
una taxa de migració neta del grup 20-34 de 26,83%o, 
la taxa per al total de la població és tan sois de 
1'1 1,1 4%o; la distancia entre el nivell de la primera i el de 
la segona és la més amplia de tates les comarques. 
Aquests trets ens permeten afirmar que el perfil migrato
ri té un fort component laboral. 

El cinque tipus migratori correspon a les comarques amb 
unes taxes sempre positives i elevades tant peral conjunt 
de la població com pera cadascun deis grups d'edat. Els 
grups més migratoris continuen essent els adults, que 
assoleixen sempre taxes elevades, especialment els adul ts 
joves, pero també els adults madurs. En el cas més 
extrem, a la comarca del Baix Penedes, des del grup 25-
29 fins al grup 60-64 les taxes de migració interior neta 
són sempre properes al 40%o. El manteniment hipotetic 
d'una taxa d'aquesta envergadura portaría a la duplica
ció d'aquest grup de població en menys de 18 anys. 
D'altres comarques metropolitanes com el Maresme, 
receptores deis fluxos provinent5 del Barcelones, perta
nyen amb claredat a aquest tipus migratori que agrupa 
tant migracions relacionades amb la formació de les llars 
com mtgracions associades a estadts més avan~ats del 
cicle de vida, com les lligades a l'ocupació definitiva 
d'anteriors segones residencies. 

Com a complement a l'analist per sexe i edat, i en con
creta referencia a aquesta darrera caractenstica, hem 
preparat la figura 7, que il·lustra i resumetx dos trets 
comentats amb anteriorital. En primer lloc, s'observa cla
rament l'augment de nivel! de les migracions interiors 
experimental per les comarques catalanes entre el segon 
quinquenni deis anys vuitanta i el primer deis anys 
noranta, amb la practica desaparició de les comarques 
amb resultats negatius (tan sois el Barcelones continua 
destacant en aquest sentit) i l'augment de les que ja 
obtenien resultats positius. En segon lloc es poden com
parar de forma directa les laxes de migració interior neta 
per al total de la població amb les del grup mes migra
ton, el deis adults joves (20-34 anys). S'observa així com 
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les taxes deis adult5 joves són, en gairebé totes les comar
ques, més elevades que la taxa total, de tal mant>ra que 
determtnen en gran mesura el seu ntVell; les excepcions 
apareixen quan la taxa total 1 la del grup 20-34 ~on del 
signe opo~at (com al Batx Ebre, el Bergueda, les Garri
gues o la Terra Alta). 

Els nlvells d'lnstrucdó 

Les migracions són també diferencials segons els grups 
socials. La intensitat, la distáncia de la migració i el 
moment en que s'efectua són elements associats amb la 
posició social de l'individu. La font que hem utilitzal en 
aquest treball, les estadístiques de variacions residencials, 
és l'única que proporciona informació temporal conttnua 
sobre les migracions, pero no ofereix informació sobre les 
característiques ocupacionals, a diferencia d'altres fonts 
demografiques com el Moviment natural de la població, 
ni sobre la renda, la qual cosa permetria d'abordar millar 
aquest tema. Les variacions residencials sí que proporcio
nen els nivells d'instrucció deis migranls, els quals podrí
em utilitzar com a aproximació del seu estatus social. El 
nivell d' instrucció, en el nostre país, esta molt associal a 
l'edat de l'individu i aquest fet en complica l'analisi; 
només cal pensar en la gran diferencia que hi ha entre els 
nivells d'instrucció de joves i vells a Catalunya, producte 
de la pobra escolarització de les generacions més velles i 
de la massiva entrada en els nivells educatius secundans 
i superiors de les generacions més joves. 

La intensitat migratoria segons els diversos nivells d'ins
trucció, dones, té a veure tant amb les característiques 
socials com amb ('estructura per edat. Als primer~ anys 
noranta, la laxa de migració interior neta de les persones 
amb estudis incomplets (que tendeix a correspondre a 
estrats socials baixos i a grups d'edat més vells) era de 
1 2,6%o menlre que les taxes de les persones amb estu
dis primaris o amb estudis secundaris o universitaris (que 
tendeix a correspondre amb categories socials més altes 
i a grups d'edat més JOVes) eren gairebé el doble, res
pectivament de 23,44o/oo i 22,53%o. 

La figura 8 ens permet ampliar l'escala de l'analisi i obser
var com s'estableixen diverses pautes en les laxes de 
migració mterior neta segons els nivells d'instrucció, 
comparantles taxes globals amb el tram d'edat clau, 20-
34 anys, cosa que permet disminuir l'efecte de !'estruc
tura d'edat i potenciar l'análisi de la instrucció com a 
indicador social. Prendrem com a exemple les mateixes 
comarques-model que hem esmentat més amunt, inclos 
el Baix Emporda pel seu interés. El Barcelones, l'unica 
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FIGURA 7. MIGRACIÓ INTERIOR NETA DE LES COMARQUES DE CATALUNYA. COMPARACIÓ ENTRE El TOTAL DE LA 
POBLACIO 1 El GRUP D 'EDAT 20-34 

\0.00 

l •n.oo 
! !0.00 

~ 
~ lO,OO 

'll 10,00 

t 
~ 
S 1o.oo 
:! 

lO,OO 

SO,OO 

l •o.oo 

i 30.00 

! lO.OO 

'll 10,00 

Període 19881990 

Període 1992-1994 

t o,oo l.. • -8 1 , 
j ·10,00 

· lO.OO 

.. 

11 

laxes de mig ració interior neta (en %o) 

- Total d•l.t pobl.loo Crup d odat 20· 34 

1, AltCamp 7. Sages 1 3. Barcelonés 19. Garrotxa 25. Pallars Juss., 31. Ripolles 37. Terra Alta 
2. Ah Empordá 8. Sa•x Camp 14. Berguedii 20. Girones 26. Pallars Sobirii 32. Segarra 38. Urgell 
3. Alt Penod~s 9. Ba1x Ebre 15. Cerdanya 21 Maresme 27. Pla d'Urgell 33. Segri.i 39. Val/ d'Aran 
4 Alt Urgen 10, Ba•x Emparda 16 Conca de Barbera 22. Montsia 16 Pl.l de 1 Estany 34 Selva 40. Valles OcodMt•l 
S. Alta Ribagor~a 11 S.tx Llobr093t 17 Carral 13. Noguera 29. Pnorat 3S. Solsones 41. Valles Qr.,nt•l 
6 . Anota 12. a.,. Penedés 18 Carngues 24 Osona 30. Ribera d Ebre 36 Tarragones 

Font: elaboració propia a partor de les dades proporcionades per l'lnstitut d 'Estadística de Catalunya. 

comarca emigratoria, destaca per les taxes de creixement 
negatives a mesura que augmenta el nivel! d' instrucció 
sois si considerem tola la població de més de 1 O anys; 
per contra, si analitzem per separat el grup 20-34, hom 
s'adona que són els adults joves només amb instrucció 
primaria els que obtenen una taxa més negativa, cosa 
que ens fa pales que la sortida de població d'aquesta 
comarca no obeeix només a un procés de suburbanitza
ció a la recerca d'un habitatge de qualitat sinó que repre
senta per a molts una via d'accés a l'habitatge. El Baix 
Penedes és un exemple de l'altra cara de la moneda 
migratoria. Peral total de la població de 1 O anys i més les 
taxes són més altes contra més alt és el nivell d'instruc-

ció, pero l'analisi del grup 20-34 mostra més igualtat 
entre els tres nivells. 

El caí re laboral de les migracions a la Val d' Aran apareix 
de forma clara també en aquesta analisi, en assolir les 
persones amb estudis primaris la major taxa per al total 
de la població i en esdevenir practicament iguals, en el 
grup 20-34, les taxes de les persones sense estudis com
plets i amb estudis primaris, molt lluny totes dues de les 
taxes de les persones amb estudis secundaris o universi
taris. El cas del Baix Emporda, introdüit en aquest apartat 
pel seu interes especial, és l'exemple d'una situació inver
sa: encara que les taxes de migració interior neta no són 
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FIGURA 8. INTENSITAT DE LES MIGRACIONS INTERIORS SEGONS ELS NIVELLS D' INSTRUCCIÓ 1 L'EDAT, 1992-1994 
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gaire elevades, sí que existeix una clara diferencia a favor 
deis grups de més instrucció. 

Finalment, també val la pena remarcar les taxes baixes en 
tots els nivells d'instrucció del Bages i la desigualtat en les 
Garrigues, on el guany per migracions amaga la perdua 
d'efectius amb més nivell d'instrucció. 

6 . CONCLUSIONS 

S'ha realitzat en les línies anteriors un passeig per les 
característiques de les m igracions interiors i la seva reJa
ció amb els principals t rets demogratics i la real itat social 
i territorial de Catalunya. Les migracions interiors han 
esdevingut un deis elements més rellevants, si no el que 
més, per entendre la dinamica poblacional catalana a 
final del segle XX, tant pel que fa a la redistribució de la 
població com al creixement demogratic en les diverses 
parts del territori. 

Els canvis de municipi de residencia estan augmentant en 
els darrers anys. Per un costat, aquest fet s'explica per la 
transformació de la piramide de població: les genera

cions plenes nascudes durant els anys seixanta i la pri
meria deis setanta han arribat a una edat en que s'han de 
plantejar l'emancipació residencial i la formació de noves 
llars. Per l'altre, hi ha hagut un increment de les propen
sions individuals a efectuar un canvi de municipi, fet que 
té dues cares: la positiva seria que la integració de les 
localitats en espais de relació supramunicipals (arees 
metropolitanes, arees de cohesió urbana) faci lita els 
intercanvis de població per motius residencials. La nega
tiva seria que l'augment de la interrelació és paral·lela un 
augment de la segmentació deis mercats de l'habitatge 
que obliga sovint a efectuar moviments migratoris gens 
voluntaris. 

Cal destacar que l'estudi de la mobilitat migratoria no 
pot considerar ara per ara tota la mobilitat residencial 
perque hi ha un considerable buit estadístic pel que fa als 
moviments efectuats dins d'un mateix municipi. Els 
intents d' estimacions generals indiquen que per cada 
migració s'efectuen dos canvis residencials intramunici
pals. S'esta negligint, per tant, dos ter~os del comporta
ment residencial de la població catalana. Malgrat aquests 
problemes, estem en disposició d'afirmar que la societat 
catalana és una de les menys mobils de tot el conjunt 
occidental. Podem delimitar dues grans propostes d'ex
plicació: la primera se centraría en qüestions com l'escas
setat d'alternatives d'un mercat de l'habitatge rígid al 

qual és difícil d'accedir. La segona tindria més a veure 
amb !'existencia d'estrategies fami liars que afavoreixen 
un cert grau d'immobilitat, el retard en la formació de les 
noves llars i la proximitat de les localitzacions residencials. 

La major part de la mobilitat migratoria que té lloc a 
Catalunya es genera completament en el seu si, i supera 
la que procedeix de !'exterior. La migració interior expli
ca, com més va més, el signe i la intensitat del creixe
ment total de la població a les distintes escales territo

rials, a causa de l'increment sostingut de la mobilitat 
migratoria i a la practica desaparició a Catalunya del crei
xement natural pel baixíssim nivell de la fecunditat. 

La dinamica migratoria pot estar generant una nova 
imatge del territori catala. Esta desapareixent la vella 
dicotomia entre uns espais emigratoris, identificats amb 
el medí rural tradicional, i uns espais immigratoris, que 
hom associava a les ciutats cohesionades. Darrerament, 
parts significatives del territori rural, sobretot de mun
tanya, s'han constitüit com a nous espais d'incipient crei
xement poblacional quantitativament petit pero signifi
catiu a nivell local, gracies a una profunda transformació 
funcional cap als serveis turístics. 

L'analisi de !'estructura espacial de les relacions migrato
ries suggereix una col·lecció d' idees, algunes de les quals 
s'han desenvolupat en aquest article. Malgrat l'evident 
dependencia de la resta de Catalunya respecte deis flu
xos que tenen el Barcelones com a origen o destinació, 
s'ha d'insistir que !'estructura conté més que un simple 
esquema de desconcentració demografica. Podem afi r
mar que la part icipació quantitat iva del Barcelones en el 
total de moviments reflecteix sobre tot el seu pes pobla
cional, considerable sens dubte, pero no una propensió 
migratoria superior. També es pot assenyalar !'existencia 
de diverses arees de torta cohesió migratoria d'abast 
comarcal (Oso na, el Bages, 1' Anoia), supracomarcal (Liei
da, Girona) o metropolitana (regió de Barcelona i la inci
pient regió de Tarragona-Reus-Valls). Des d'un altre punt 
de vista, !'impacte més fort de les migracions sobre !'es
tructura i la mida de les poblacions s'esdevé alla on les 
transformacions economiques i funcionals són més fortes 
i rapides: arees costaneres, comarques turístiques de 
muntanya i periferia metropolitana. Amb tot, convé no 
oblidar !'existencia encara d'importants barreres pera la 
relació entre territoris contigus. 

Hi ha poques diferencies quant al comportament migra
tori entre homes i dones. S'apunta una intensitat una 

mica més gran entre ells, possiblement s'hagi d'atribuir a 
la participació més important en els fluxos de caire laboral. 
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L'edat és la variable més rellevant per estudiar la selecti
vitat migratoria. Els moviments migratoris es reparteixen 
irregularment al llarg del cicle de vida deis individus i de 
les llars en que viuen. Aquest cicle, malgrat les alternati
ves quasi infinites, apunta un seguit de trets comuns: 
migració d'arrossegamenat durant la infancia, intensitat 
maxima deis adults joves quan aquests s'emancipen del 
domicili deis pares i inicien la vida laboral i familiar, decli
vi posterior de la intensitat migratoria. Aquest esquema 
de propensions es reprodueix, amb algunes diferencies 

de nivel!, a tot el territori. Tanmateix, no existeix homo
gene.llat espacial pel que fa a !'impacte del balan~ migra
tori sobre !'estructura poblacional ni tampoc pel que fa a 
les característiques socials deis migrants, que hem intro
du"it mitjan~ant l'estudi del nivel! d'instrucció per edat. 
En l'article s'han distingit diversos esquemes tipus (que 
hem representat amb algunes comarques) en relació a 
l'edat i la instrucció, com a aproximació d'indicador 
social: torta perdua de població jove sense distinció en el 
nivel! d'instrucció (el Barcelones), alternan~a de perdues 
i guanys lleugers en diversos grups d'edat i d'instrucció 
(les Garrigues), estancament a tots els grups (el Bages), 
torta entrada per motius laborals de població jove i de 
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baix nivel! d'instrucció (la Val d'Aran), forta entrada de 

població adulta jove o madura de diferents nivells d'ins
trucció per motius residencials (el Baix Penedes), mode· 
rada entrada de població adulta amb tendencia a la 
maduresa pero fortament esbiaixada vers els nivells d'ins
trucció alts (el Baix Emporda). 

Aquest és, a grans trets, el passat recent i el present de 
les migracions interiors a Catalunya. Com evolucionaran 
en el futur? Cada vegada dependran menys deis motius 

laborals classics i més de la mobilitat estrictament resi
dencial de la població. Caldra estar atents als elements 
que hi intervenen. Per un cantó, hi haura els factors de la 
demanda residencial: els canvis de !'estructura per edats, 
el desenvolupament i les transformacions del cicle de 
vida familiar, els vincles intergeneracionals i les estrate
gies fami liars, la mobilitat social i les xarxes de relació. Per 
l'altre, els factors de !'oferta: el funcionament del mercat 
de l'habitatge, les seves vies d'accés i la distribució espa
cial deis diferents segments. Hem de continuar amatents 
a l'evolució de les migracions interiors. Perque, en defini
tiva, la mobilitat residencial i la migració constitueixen un 
deis principals lligams entre societat i territori. 
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NOTES 

Volem fer constar el nostre agraYment a l'lnstitut d'Estadística de Catalunya i, molt especialment, a joaqu1m Cape

llades i Cristina Guisande la seva amabilitat a faci litar-nos tota la informació que hem necessitat. 
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