
TEMA 5. POBLACIÓ MUNDIAL I POLÍTIQUES DE POBLACIÓ 
 

Assaig sobre el principi de la població  Thomas Robert Malthus (1766 – 1834)  

Si la població terrestre continua duplicant el seu número cada trenta cinc anys (tal i com ho està fent ara), quan arribi 

l’any 2600 s’haurà multiplicat per 100.000 (..) La població arribarà als 630.000.000.000! El planeta només ens oferirà 

espai per estar dempeus, doncs es disposarà només de 3cm
2
/psna a la superfície sòlida, incloent Groenladia i 

l’Antàrtida. És més, si l’espècie humana continua multiplicant-se al mateix ritme, el 3550 la massa total de teixit humà 

serà igual a la massa total de la Terra.  

El pessimisme de l’escola clàssica queda expressat clarament per Malthus. La població i la riquesa poden créixer però 

hi ha un límit, arribat el qual, s’arribarà a un estat estacionari, en el que la vida serà miserable, només supervivència.  

 

CREIXEMENT DE LA POBLACIÓ AL MÓN 

Hans Rosling, metge i investigador de malalties relacionades amb la pobresa explica les previsions de creixement de la 

població humana. 

 

Població mundial  

1950 2.500.000.000 habitants 

1960 3.000.000.000 habitants 

1987 5.000.000.000 habitants* 

1999 6.000.000.000 habitants** 

2011 7.000.000.000 habitants 

 

*En 39 anys es duplica població mundial   

**97 % dels naixements en el 3º món  Nigèria 

 1950: 38.000.000  

 1995: 120.000.000  

 2012: 170.123.700  

 

Creixement població mundial (1750 – 2050)  

A partir del 2000, el creixement de la població mundial serà cada vegada menor. La població continuarà creixent 

durant molt de temps. En el any 2050 haurà 9.000 milions d’habitants. La estabilització final arribarà al segle XXII. 

 
 

 

 

 

 

 



Població mundial (1950 – 2050)  

La població mundial va augmentar de 3 bilions en 1959  a 6 bilions en 1999, el doble que va passar fa més de 40 
anys. Últimes projeccions de l'Oficina del Cens assenyalen que el creixement de la població continuarà al 21 
segle, encara que més lentament . La població mundial es projecta un creixement de 6 bilions en 1999 a 9 bilions 
per 2044 , un augment del 50% que s'espera que requereixi 45 anys . 

 

 
Creixement en països més i  menys desenvolupats  

 
Projeccions població mundial 2150  

 



CONFERÈNCIES INTERNACIONALS  

Roma  

 1954  

- Necessitat política. 

- Control natalitat.  

 1969: FNUAP (Fundació de les NNUU per Activitats de la població).  

Bucarest  

 1974: “el desenvolupament és el millor sistema de control de natalitat”  

Mèxic  

 1984  

El Caire 

 1994: sobre població i desenvolupament.  

- Accés universal al serveis de salut reproductiva, planning i educació sexual  

- Assegurar l’educació primària a nens i nenes per igual  

- Reduir la taxa de mortalitat infantil i la TM dels nens i nenes < 5 a.  

- Disminuir la taxa de mortalitat materna  

- Augmentar l’esperança de vida al néixer a 75 anys abans del 2015  

Beijing  

 1995: conferencia mundial sobre la dona  

 2005: Plena igualtat dones i homes 

 

DIA MUNDIAL DE LA POBLACIÓ  

 2004: dedicat a la “mortalitat per causes d'embaràs, part i puerperi”.  

 2011: “Els joves i els adolescents en un món de 7 mil milions”.�  

 2012: “Accés universal als serveis de salut reproductiva”.  

 2013: “L’embaràs a l’adolescència”.  

 

TAXA DE MORTALITAT MATERNA 2010 

 
El 99% de morts maternes que es registren en el mon corresponen a els països en desenvolupament. Més de la meitat 

tenen lloc en el Àfrica subsahariana, i un terç en Àsia Meridional. La RMM es de 450 per 100.000 nascuts vius en 

regions en desenvolupament, i de 9 per 100 en les regions desenvolupades. Catorze països tenen RMM iguals o 

superiors a 1000; exceptuant el Afganistan, tots els es troben en el Àfrica Subsahariana: Angola, Burundi, Camerun, 

Chad, Guinea Bissau, Libèria, Malawi, Níger, Nigèria, Republicà Democràtica del Congo, Sierra Lleona, Somàlia i 

Rwanda. 

A més de les diferencies entre països, també hi ha grans disparitats dins e un mateix país entre rics i pobres, així com 

entre poblacions urbanes i rurals.  



De què moren les embarassades  

 
Hi ha moltes causes, directes i indirectes de mort durant l’embaràs, el part o el puerperi. A nivell mundial, 

aproximadament un 80% de les morts maternes, són degudes a causes directes. Les quatre causes principals són les 

hemorràgies intenses (generalment puerperals), les infeccions (septicèmies en la major part dels casos), els trastorns 

hipertensius de l’embaràs (generalment l’eclàmpsia) i el part obstruït. Les complicacions de l’avortament perillós són 

la causa d’un 13% d’aquestes morts. Entre les causes indirectes (20%) es troben malalties que compliquen l’embaràs o 

s’agreugen a causa d’aquest, com el paludisme, l’anèmia, el VIH/SIDA o les malalties cardiovasculars .  

 

Polítiques de població  

“Són totes aquelles mesures privades, estatals o internacionals que tenen com a finalitat influir en la quantitat, 

distribució i/o qualitat de la població” 

 

MESURES PRONATALISTES  

Encoratjadores  

• Ajudes econòmiques.  

• Ajudes socials.  

• Beneficis fiscals.  

Coercitives  

• Prohibició de l’accés a la informació sobre mitjans contraceptius.  

• Penalització de l’avortament en qualsevol supòsit.  

 

 

MESURES ANTINATALISTES  

 Oferir informació i facilitar mesures contraceptives.  

 Facilitar esterilitzacions.  

 Despenalització de l’avortament.  

 Política de “fill únic”.  

 Facilitar l’emigració de la gent jove.  

 

REPTES DEMOGRÀFICS SEGLE XXI  

 Creixement dels països en vies de desenvolupament.  

 Envelliment dels països desenvolupats.  

 Immigració procedent dels països en vies de desenvolupament als països desenvolupats. 

 


