
A partir destes 4 documentos: 

• Elabora un esquema conceptual das ideas que poidas extraer. 

• Localización espacio-temporal. 

• Texto no que poñaas en relación as ideas anteriores coa revolución agrícola, demográfica e industrial. 

“ Quérese privar ós campesiños sen terras do dereito a disponer das terras comunais para alimentar o seu gando. 

Este dereito permite engordar as bestas e podelas vender a bo prezo no mercado, e co seu beneficio o campesino 

pode manter a súa familia durante os meses de inverno. 

O cercado das terras comunais provocaría o despoboamento do campo, pois a falta de traballo obrigaría á xente a 

emigrar en masa ás ciudades industriais. “ 

Petición dos pequenos propietarios e xentes con dereito de uso ás terras comunais de Middlesex, 1779 

“ As vantaxes que se poden derivar do cercado das terras comunais son moitas: separar as terras áridas das húmidas, 

desecar esas terras , fertilizar as esgotadas e aumentar con iso a superficie cultivada (…). 

O novo ordenamento das terras permitiría a cría de gando de mellor raza. Encerrando a manda conseguiríase manter 

un maior número coa mesma cantidade de alimento (…) chegaría ós mercados una carne de mellor calidade e o 

prezo reduciríase notablemente (…) 

Non faltará traballo: hai que cavar fosas, levantar cercas, plantar sebes e árbores, etc. Os artesáns do campo non 

estarán de brazos cruzados, porque haberá moito traballo para eles: construir fábricas, facer camiños, pontes,… (…) 

Cos novos sistemas de traballo poderase alimentar una poboación maior” 

Middleton,J.: Panorama da agricultura de Middlesex. 1778 

 

Evolución da poboación activa do Sector Primario ( %) 

 

“ O primeiro país no que se produxo o incremento da poboación urbana foi Gran Bretaña, onde tamén se iniciou o 

desenvolvemento da revolución industrial: o número de centros urbanos con máis de 5.000 habitantes pasou de 106 

en 1801 (o 25 % da poboación), a 265 en 1851, e a 622 en 1891 (o 68 % da poboación). E a capital, Londres, pasou de 

ter pouco máis de 200.000 habitantes no S XVIII, a ser unha das cidades máis grandes do mundo, con preto de 

1.000.000 de habitantes en 1801, máis de 2.500.000 en 1851, e 4.500.000 a finais do XIX.” 

Fonte: http://dev-oaid.uab.es/geowiki/index.php/Europa_Siglo_XIX_Poblaci%C3%B3n 
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