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Informe sobre a situación demográfica da mocidade en Galicia. 

 
Reflectimos neste informe o perfil demográfico da mocidade residente en 
Galicia, tanto dos nacidos aquí coma os que se teñen incorporado a nosa 
comunidade, nunha perspectiva evolutiva entre os anos 2001 a 2009 
segundo os dados dos padróns municipais proporcionados polo INE. 

 
 
Os mozos galegos, é dicir, aqueles que hoxe teñen entre 15 e 29 anos, constitúen un 
16,4% do total da actual poboación da Galicia, namentres que os maiores de 65 anos 
son en cambio un 22,1% dese total. 
 
O evidente desequilibrio demográfico entre vellos e mozos sitúa a súa orixe no escaso 
número de fillos que tiveron as persoas nadas durante as décadas de 1960 e 1970; un 
número este que en ocasións foi inferior a un fillo por muller, tal e como aconteceu a 
finais dos anos noventa. Tamén explica ese desequilibrio a perda dos aportes 
demográficos que poderían ter feito as xeracións de mozos e mozas que, 
aproximadamente ata 1975, se viron obrigados a emigrar cara a América ou os países 
europeos da época. E iso, sen esquecer os efectos que a este nivel tivo a modernización 
social experimentada pola sociedade galega trala morte de Franco, concretada, poñamos 
por caso, na popularización dos métodos anticonceptivos ou na incorporación da muller 
aos mercados de traballo. 
 
Os estudios levados a cabo sobre a mocidade en Galicia advirten de que nos vindeiros 
anos este desequilibrio entre vellos e mozos tenderá a agravarse. Así fica recollido por 
exemplo no traballo que diriximos, Xuventude Galega 2007, editado nese ano pola 
Dirección Xeral de Xuventude da Xunta de Galicia. Por el sabemos que cara ao 2017 
agardase que o grupo de xoves entre 15 e 29 se reduza ata ser tan só un 13,2% do total 
da poboación galega, namentres que, polo contrario, os maiores de 65 chegarán a ser un 
de cada catro habitantes do país, un 24,1% do total. Esta situación abrollará debido á 
suma dos efectos demográficos que están a xerar os factores expostos no parágrafo 
anterior e os que vai a causar nun próximo futuro a actual emigración de mozos galegos 
cara a distintos países da UE e da península Ibérica. 
 
Esta nova vaga migratoria é unha consecuencia directa do fracaso que tivo o recente 
proceso de terciariación da economía galega, posto en marcha grazas ás axudas 
europeas, no relativo á creación de emprego estable para as xeracións vindeiras. A 
grandes trazos, esta vaga caracterizase pola súa intensidade e por estar composta por 
individuos cun certo grao de cualificación, non en van a maioría dos actuais emigrantes 
posúen estudios medios, superiores ou de FP. A súa marcha supón pois a perda dun 
verdadeiro capital humano que, desde un punto de vista económico, vai a incidir 
negativamente no futuro desenrolo socioeconómico e demográfico de Galicia. Ademais, 
a corto prazo todo apunta a que non se deterá nin se compensará coa terciarización 
derivada da celebración de eventos puntuais (como o Xacobeo), ou das visitas turísticas 
estacionais. 
 
Tendo en conta que o groso desta recente emigración involucra aos mozos e mozas do 
país, é de agardar que todos eles conformen a maioría dos efectivos de ese 13% de 
galegos que hoxe en día estanse a dirixir cara a outros puntos da península Ibérica na 
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procura de sustento e futuro. Así, e segundo os datos do INE para o ano 2009, Madrid 
(21,5%), Catalunya (16,24%) e Canarias (13,74%) son os grandes centros receptores da 
man de obra moza que Galicia non é capaz de reter. Un 51% dos mozos galegos que se 
buscan a vida fora da terra, ou o que é o mesmo, un de cada dous diríxense cara a un 
deses lugares, unha tendencia que, a grandes trazos, mantívose constante ao longo 
destes 5 ou 6 últimos anos  
 
 

Receptores da emigración interior da mocidade galega

Madrid
Catalunya
Canarias
Andalucia
Castilla Leon
Outras

  
 
 
Como se pode aprezar no gráfico 2, a perda de 151.326 mozos e mozas entre o ano 2001 
e o 2009 deuse por igual en tódolos tramos de idade, se ben as razóns demográficas que 
explican o por que destas caídas en cada tramo son diferentes e non entraremos agora 
nelas. 
 

Gráfico 2: Evolución do nº de xoves en Galiza, 2001-
2009
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En contra do que soe afirmarse, estas perdas de efectivos poboacionais e de capital 
humano propio non van a ser compensadas pola existencia dunha corrente inmigratoria 
foránea que desemboque en Galicia. Ao respecto, é ben coñecida a súa escasa 
capacidade para atraer emigrantes procedentes doutros países ou doutros puntos do 
Estado Español. Neste senso, e como xa puxemos de manifesto no mencionado informe 
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sobre a Xuventude Galega, Galicia a penas si conseguiu captar un 2% do total de 
emigrantes estranxeiros chegados á península Ibérica entre 1997 e o 2006, anos que 
foron de bonanza económica. Xa que logo, convén desbotar a idea de que os emigrantes 
estranxeiros de entre 15 e 29 anos que residen hoxe en Galicia contribuirán a por 
remedio aos problemas xerados pola marcha dos mozos e mozas galegas. Pénsese que 
se no ano 2004 eses emigrantes estranxeiros eran só un 0,64% do total de habitantes de 
Galicia, no 2009 a duras penas conseguían superar levemente o 1%. Ademais, nada 
garante que unha boa parte deles non empregue a Galicia como vía de paso para os 
grandes centros de emprego que son Catalunya, Madrid ou Euskadi. 
 
Diante desta realidade, non compre pensar pois que os mozos e mozas de orixe 
estranxeiro chegados a Galicia nestes últimos anos estean en condicións de cubrir o 
baleiro poboacional deixado polos xoves galegos que están emigrando, e menos aínda, 
que o seu potencial económico vaia a substituír a curto prazo ao dos naturais xa 
ausentes. 

 

Gráfico 3: Evolución do nº xoves chegados a Galiza, 
2001-2009
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Poren, é certo que os xoves estranxeiros de entre 15 e 29 anos pasaron de ser un 1,6% 
do total de xoves desa idade que había na Galicia en 2001 a un 6,7% no 2009. Tamén é 
certo que desde 2004 arredor dun de cada dous chegou ata aquí procedente de distintos 
países de América do Sur, un de cada dez de diferentes países de África, namentres que, 
pola contra, os chegados dos países da UE viron medrar significativamente a súa 
presenza ao pasar de ser un 21% do total dos xoves inmigrantes censados no 2004 a un 
31% no 2009 (táboa 2). Fora disto, uns e outros teñen en común o feito de que o 80% 
tiña de 20 a 29 anos. Aínda así, e como vai dito, nin polo seu número, nin polas súas 
posibilidades, poderán chegar a substituír o papel que cumpriría xogar aos mozos 
galegos que están a marchar se as circunstancias económicas da Galicia fosen outras. 
 
Proba diso témola no resultados da lectura combinada dos datos presentados nas táboas 
2 e 3. Por exemplo, a longo desta última década entre as persoas procedentes de África 
—un de cada dez mozos e mozas que emigraron a Galicia nos últimos anos, quer desde 
os países do Magreb quer desde os países centroafricanos (táboa 2) — predominaron os 
varóns en dous de cada tres ocasións (táboa 3), cuxa dedicación laboral fundamental, 
pódese esperar, ten sido a de traballar no comercio ambulante. 
 
Pola contra, nos individuos chegados de Sudamérica a partir do 2004 —un de cada dous 
xoves estranxeiros residentes na Galicia (táboa 2)— as mulleres foron maioría en dúas 
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de cada tres ocasións (táboa 3), e que na maioría das veces puideron atopar ocupación 
no servizo doméstico, na hostalería ou no sector servizos. O que non significa que unha 
parte destes emigrantes careza dunha cualificación laboral previa, en ocasións superior 
ás que requiren as tarefas que van a desempeñar, senón que moitas veces non poden 
exercela aquí ante as dificultades que atopan para ver recoñecidos os títulos académicos 
expedidos nos seus respectivos países. 
 
Fronte a isto, os emigrantes procedentes dos países da UE (a maioría deles oriúndos do 
veciño Portugal, acadando o 45,3% do total no 2009) foron en ascenso desde o ano 
2004 (táboa 2). No seu caso pode dicirse que houbo un certo equilibrio sexual, malia ao 
leve predominio que entre eles amosaron os homes (táboa 3). Por regra xeral, a súa 
orientación laboral soe gardar pouca relación coa a dos anteriores, ao centrarse máis ca 
nada na construcción e na hostalería. 
 
Polo demais, dos datos manexados desprendese que todos estes colectivos formarían 
parte daquilo que os especialista denominan corrente migratoria de substitución. É 
dicir, forman parte dunha corrente migratoria composta por individuos que tenden a 
desempeñar aquelas profesións pouco cualificadas e mal pagadas que os mozos e mozas 
galegas desbotan vistas as súas escasas perspectivas de futuro. 
 
 

Táboa 2: Procedencia dos mozos emigrantes chegados a Galicia, 2001-2009 
Países de 2001 2004 2007 2009
Unión Europea 34,6 20,8 28,0 30,9
Sudamérica 37,2 52,7 45,2 50,2
África 10,9 10,5 11,1 10,6
% de emigrantes de 15-29 anos ao total 
de mozos/as que hai en Galicia 1,6 3,1 4,8 6,7

 
 

Táboa 3: Porcentaxe de mulleres entre os mozos emigrantes chegados a Galicia, 
2001-2009 

Países de 2001 2004 2007 2009
Unión Europea  48,0 46,8 45,9 45,2
Sudamérica 65,2 60,8 61,5 59,8
África 26,8 32,7 33,0 32,5

 
 
Atendendo ao facto de que arredor dun 50% dos mozos emigrantes chegados a Galicia a 
partir de 2004 procedían de distintos países sudamericanos, paga a pena deterse a 
continuación a ver cales foron as súas procedencias e cal o comportamento amosado 
polos respectivos fluxos migratorios. Como poderemos comprobar, os resultados desta 
mirada non farán senón ratificar algunhas das afirmacións que fixemos en parágrafos 
anteriores. 
 
Os datos contidos na táboa 4 nos permiten aprezar que a comezos da década do 2000 os 
xoves colombianos estaban á cabeza daqueles emigrantes novos que tiñan a Galicia no 
seu punto de mira. Malia ao este predominio de partida, co paso dos anos esta corrente 
migratoria tendeu a ir perdendo forza ao tempo que pasou de ser netamente feminina a 
irse masculinizando progresivamente (táboa 4).  
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Todo o contrario foi o que lle ocorreu aos mozos e mozas naturais do Brasil, que sendo 
a penas un 5,2% do total de xoves chegados do estranxeiro en 2001, conseguiron 
triplicar a súa presenza en Galicia, ao ser no 2009 un 15.2% dese total (táboas 4 e 5). 
Este fluxo migratorio estivo composto maioritariamente por mulleres; un predominio 
feminino que se acentuou lixeiramente entre o 2001 e o 2004, para logo atenuarse de 
2007 a 2009.  
 
Fronte a isto, os xoves vidos desde Venezuela, Arxentina e Uruguai tenderon, tras 
experimentar un leve ascenso numérico entre o 2001 e o 2004, a perder pulo 
paulatinamente no seo da inmigración que Galicia recibía do continente sudamericano. 
No que se refire a composición sexual das respectivas correntes migratorias, compre 
dicir que a grandes trazos non coñeceron variacións significativas no tempo. De feito, 
no caso de Arxentina e Uruguai caracterízanse por ser paritarias e no de Venezuela 
lixeiramente feminizadas (táboas 4 e 5). 
 

Táboa 4: Porcentaxe de mozos e mozas sudamericanos que emigraron a Galicia 
segundo o seu país de procedencia, 2001-2009 

País 2001 2004 2007 2009 
Colombia 16,2 16,5 10,8 9,3 
Brasil 5,2 7,1 15,1 15,2 
Venezuela 6,2 6,6 4,7 3,7 
Arxentina 5,1 11,4 5,7 3,8 
Uruguai 1,3 4,8 4,3 3,3 

 
 
Táboa 5: Porcentaxe de mulleres entre os emigrantes sudamericanos que chegaron 

a Galicia, 2001-2009 
País 2001 2004 2007 2009 
Colombia 76,7 70,8 61,9 56,3 
Brasil 66,4 70,1 70,0 67,3 
Venezuela 54,0 55,8 59,1 56,5 
Arxentina 47,6 50,1 52,8 53,2 
Uruguai 50,8 48,5 49,9 48,9 

 
Poren, e dado que en termos xerais o 80% destes emigrantes sudamericanos tiña entre 
20 e 29 anos, quizais non deixaría de ser interesante deterse a ver se esta proporción se 
mantivo en tódolos casos e cales foron as súas implicacións caso de non ser así. Con 
respecto ao primeiro punto, grazas ás táboas 6 e 7 se constata que a paulatina 
masculinización da corrente migratoria animada polos xoves colombianos entre o 2001 
e o 2009 (táboa 7) foi da man da relativa importancia que nela acadaron os individuos 
que se movían entre 15 e 19 anos. Un fenómeno que quizais podería explicarse en razón 
do funcionamento dun proceso de reagrupación familiar, e que tamén con menor 
intensidade pódese intuír para o caso de Uruguai (táboa 6). 
 
Pola mesma, e malia que o fluxo migratorio procedente do Brasil tendeu a incrementar a 
súa importancia relativa entre os emigrantes novos residentes na Galicia, ata o punto de 
triplicar os seus efectivos entre 2001 e 2009 (táboa 4), estes estiveron compostos nun 
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87-88% dos casos por individuos pertencentes ao tramo de idade 20-29 anos (táboa 6), 
dos que un 70-72% foron mulleres (táboa 7).  
 
En canto á corrente migratoria que sitúan a súa orixe en Arxentina, as porcentaxes de 
emigrantes de 20 a 29 anos tenderon a manterse no tempo nun 77-78% trala suba do 
2001 ao 2004, á vez que o predominio feminino facíase notar levemente co paso dos 
anos, mais, sen chegar nunca a alterar o equilibrio entre homes e mulleres. 
 

Táboa 6:Porcentaxe de emigrantes de 20-29 anos con respecto ao  
total de emigrantes xoves, 2001-2009 

Países 2001 2004 2007 2009 
Colombia 87,5 83,7 66,7 65,0 
Brasil 82,9 88,7 89,3 87,2 
Venezuela 72,3 77,5 80,7 78,2 
Arxentina 72,5 78,8 79,0 78,0 
Uruguai 78,9 82,3 77,2 75,1 

 
Táboa 7: Porcentaxe de mulleres entre os emigrantes de  

20-29 anos, 2001-2009 
Países 2001 2004 2007 2009 
Colombia 80,1 74,8 67,8 60,1 
Brasil 70,5 72,2 71,2 69,3 
Venezuela 58,5 58,1 61,8 58,0 
Arxentina 48,4 51,5 53,1 54,6 
Uruguai 47,5 49,9 50,8 49,4 

 
Neste senso, o fluxo migratorio composto polos mozos e mozas chegados de Venezuela 
vai a caracterizarse en cambio por permanecer sempre idéntico asimesmo, sexa no 
referido á porcentaxe de xoves con 20-29 anos sexa a súa composición sexual. 
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