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Canvis demogràfics i econòmics a inicis del segle XX 

 

EVOLUCIÓ 

DEMOGRÀFICA ENTRE 

1877 i 1930 

 Espanya Catalunya C % E 

1877 17.500 1.800 10,3 

1930 23.500 2.800 11,9 
En milers 

Augment moderat però constant de la població 

espanyola i catalana en relació al conjunt d’Europa. 

CANVI DEFINITIU A UNA DEMOGRAFIA “MODERNA” 

Important disminució 

de la mortalitat en un 

50%. 

Progressiva disminució 

de la natalitat i millora 

de l’esperança de vida 

A Catalunya, fort 

augment en la 

recepció 

d’immigrants 

Augment vegetatiu natural 

Major índex de 

població urbana 
INCREMENT DE LA URBANITZACIÓ 

Gran augment de la població en les capitals més importants: 

Madrid i Barcelona superen el milió d’habitants el 1930. 

Les regions industrials perifèriques i Madrid actuen com a pol 

d’atracció d’immigració des de les regions agràries interiors i 

del sud i experimenten un gran creixement demogràfic  

A la primera dècada del segle XX, 2/3 de la població vivia a 

nuclis de menys de 20.000 habitants, i 1/3 a nuclis de menys de 

5.000 habitants.  

AUGMENT DELS MOVIMENTS MIGRATORIS 

La relació negativa entre increment 

demogràfic i oportunitats laborals 

dispara la immigració. 

 A les ciutats i a les regions 

industrials  

 A Amèrica Llatina 
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EL PROBLEMA AGRARI I LES TRANSFORMACIONS AL CAMP 
ESPANYOL 

Augment de la 

producció agrària per 

sota  de l’augment de 

la demanda 

Polítiques 

aranzelàries 

proteccionistes 

Insuficiència en les 

innovacions 

tecnològiques en el 

camp 

Preus dels aliments bàsics massa 

elevats en relació a la capacitat 
adquisitiva mitjana a Espanya. 

Influència negativa 

sobre el consum i 

sobre la 

industrialització 

Els grans problemes del camp espanyol a inicis del segle XX 

Baixos rendiments a causa 

de la qualitat del sòl i la 

manca d’aigua. 

Manteniment d’estructures 

de la propietat de la terra 

inadequades. 

Crisi de la fil·loxera a 

Catalunya i a altres regions 

vitivinícoles. 

 
Situació de pobresa endèmica 

en el camp espanyol. 

Increment de la conflictivitat 

social en el camp. 

NECESSITAT D’UNA REFORMA 
AGRÀRIA PENDENT. 

Algunes regions mediterrànies inicien 

l’expansió d’una nova agricultura 

moderna i orientada al mercat 

Les inversions i la modernització 

d’aquests sectors van destacar 

en relació a la producció 

cerealística de la Meseta, però 

no eren suficients per produir 

una agricultura competitiva 

amb la britànica o la del 

centre d’Europa. 

Catalunya, País 

Valencià, La Rioja, 

alguns punts 

d’Andalusia ... 

Vinya (vi), 

olivera (oli), 

cítrics ... 


