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5 Considerant tendències
45. De milers a milions

Esdeveniments històrics de la humanitat
Es calcula que fa un milió d’anys, els primers humans sumaven unes 100.000 persones. Les troballes
arqueològiques indiquen que vivien a l’Àfrica, però s’expandien cap al nord, cap a Europa i Àsia, i que
començaven a fer eines.
Fa deu mil anys (8000 aC), la humanitat ja es repartia entre tots els continents de la terra. El nombre
probable de persones arribava a 5 milions, i es començaven a desenvolupar les tècniques agrícoles amb la
domesticació d’animals i el conreu de plantes.
L’any zero de l’era cristiana hi havia al voltant de 250 milions de persones al món. L’esperança de vida
d’aquestes persones era de 22 a 30 anys.
L’any 1650 la població humana totalitzava 500 milions de persones i creixia a una taxa del 0,3% anual. Els
viatges marítims permetien a molts europeus arribar a llocs que els resultaven totalment desconeguts. Encara els quedava per descobrir Austràlia, moltes de les illes del Pacífic, l’Antàrtida...
Aproximadament 50 anys més tard (1700), el creixement poblacional es va disparar a causa de la incorporació d’aliments originaris d’Amèrica Central i del Sud –la patata i el blat de moro- a la dieta dels europeus,
coincidint amb l’inici de la revolució industrial. En 1850 hi havia 1.200 milions de persones en el món.
L’any 1900, la població humana arribava a 1.600 milions. No és que les persones tinguessin més fills,
sinó que disminuí la mortalitat infantil, gràcies a les millores en les condicions de vida: més disponibilitat d’aliments, millora de la salut pública i mesures d’higiene més generalitzades entre les persones.
L’esperança de vida als països més industrialitzats arribava als 50 anys.
L’any 1950, un cop superada la Segona Guerra Mundial, el nombre de morts també va començar a davallar
moltíssim en els països en desenvolupament, a conseqüència de les campanyes contra malalties mortals
com la verola i la malària i de l’ús de medicaments. La població humana arribava a 2.500 milions de persones.
En el 1970, l’home ja havia trepitjat la lluna com a fruit del gran desenvolupament científic i tecnològic. La
població totalitzava 3.600 milions i la taxa d’increment poblacional era d’un 2,1% anual. Les condicions
que propicien l’allargament de la vida s’havien consolidat.
El 1990, tot i que el nombre d’habitants del planeta arribava a 5.400 milions d’habitants, la taxa
d’increment poblacional havia baixat a l’1,7% anual.
Avui, som més de 6.500 milions. L’esperança de vida dels habitants dels països més desenvolupats econòmicament és de 82 anys.

