
PROPOSTA   

• Responde as  preguntas e elabora o comentario. 

• Data límite de entrega: martes 21 de abril ás 14:00h. 
 
De mal en peor. Calquera dato demográfico que se colla a respecto de Galiza indica (e con luz 

vermella ben clariña) que cualificar de dramática a situación é de todo menos alarmista . 

As recentes pescudas do INE indican que a cifra de mortes practicamente duplicou a 

de nacementos na Galiza no primeiro semestre do 2017. De xaneiro a xuño morreron 16.812 

persoas e naceron 8.870, un saldo vexetativo negativo de 7.942, o peor no que vai de século. En 

2016 a fenda entre nacementos e mortes foi no país a maior dende que hai datos. 

Nese ano, 2016, a taxa de natalidade foi en Galiza de 7,02. É dicir, sete nacementos por 

cada mil habitantes. Unha ratio das máis baixas que hai en todo o planeta. De feito, e 

segundo datos internacionais, só Mónaco ten peores rexistros: 6,6 nacementos por cada mil 

habitantes. Nos outros por volta de 200 estados que hai no mundo, a taxa de natalidade é 

mellor do que a galega. 

De feito, países con problemas neste sentido, como Xapón, Alemaña ou Letonia, teñen 

moitos mellores rexistros que Galiza. Se pousamos a mirada nos cinco rexistros máis baixos 

de taxa de natalidade de estados desde 1960 vemos como o noso país ten peores datos que 

eles. Preocupante . 

A media de taxa de natalidade no Estado español é de 8,7 e na Unión Europea, 10. Moi 
superior á de Galiza. Xa non falemos de Níxer ou Mali, cunha de taxa bruta de natalidade que 
anda nos 45 nacementos por cada mil habitantes. 

 
X. M. P., Sermos Galiza, 19 de decembro de 2017 

 
 
CUESTIÓNS 
 

1. Elabora un esquema coas ideas presentes no texto. 
 

2. Explica o significado que teñen no texto as seguintes palabras e expresións: demográfico, saldo vexetativo, 
fenda entre nacemento e morte, ratio e taxa de natalidade. 

 
3. Dá a túa opinión persoal sobre as medidas que podería adoptar a Administración galega para solucionar o 

problema demográfico en Galicia. 
 

Ideas por onde podesde tirar para desenvolver o comentario. Pero como é unha opinión personal, 
podesdes ter en conta outras que se vos ocurran. 
 

• A mocidade tarda máis en marchar da casa (economía) 

• Outras prioridades antes cós fillos 

• Entre posibles solucións: 
*beneficios fiscais e laborais 
 
*atracción con incentivos, por parte dos concellos, de xente nova (oferta de vivendas, 
beneficios fiscais…) 
 

• Abrir as portas a xente procedente doutros países ou refuxiados( asentamento en lugares 
con pouca poboación da nosa terra) 

• … 


