PUNTIAPART
El Maresme ha obtingut un creixement
de 25.788 persones
en cinc anys i s'ha
situat en un total de 318.891 ciutadans.
La primera
estimació
de resultats
de
l'últim padró municipal
assenyala
que

la comarca
ocupa
el tercer
lIoc de
les zones de Catalunya
en les quals
hi ha hagut un augment
global de població. Segons
les dades de l'Institut
d'Estadística
de Catalunya
(lEC),

aquest augment
no ve determinat
pel
'nombre
de naixaments
sino per la redistribució
en comarques
vei'nes de la
gent que marxa del Barcelones.
D'altra
banda, es pot comprobar
que les po-

blacions
més beneficiades
pel creixement han estat Vilassar
de Mar, Sant
Cebria
de Vallalta
i El Masnou.
Palafolls i Sant Iscle de Vallalta
són els
pobles menys afortunats.

El Maresme.és la tercera comarca amb el
creixement.demografic global més alt
Vilassar de Mar, Sant Andreu de
Llavaneres i El Masnou són els
municipis més beneficiats

Des de 1991 ha augmentat la
població en 25.788 persones i s'ha
situat en els 318.891 habitants

Mataró només aconsegueix 508
ciutadans segons l'Institut
d'Estadística de Catalunya

TERESA MÁRQUEZ

• Mataró.Tot i que la comarca
ha experimentat
un creixement
global, algunes poblacions han obtingut un benefici més ampli en
aquest repartiment
d'habitants.
Vilassar de Mar és en l'actualitat
la població del Maresme que ha
obtingut l'augment més important
en nombre
d'habitants.
DeIs
12.117 ciutadans
censats
l'any
1991 s'ha passat a· 14.821. En
aquest mateix ordre es pot situar
Sant Andreu de Uavaneres -que
--'passa de 4.183 a 6.194- i El Masnou -de lB.393 a 20.3B7-. D'altra banda, ciutats com Palafolls
o Sant Isele de Vallalta no han
arribat a superar el lIistó de les
200 persones en aquests últims
5 anys. Palafolls només ha augmentat 54 persones i Sant Isele
199.
La capital de la comarca tampoc s'ha destacat per un augment
important
deis habitants,
més
aviat al contrario Mataró només
ha aconseguit atraure 508 persones, un 0,50 per cent més que
al 1991. Aquest. nivell tan baix
no es repeteix més, pero en canvi,
hi ha 9 pohlacions més que proporcionalment
no arriben a un
augment del 10 per cent. Com
a exemples, el cas de Cal ella amb
un 3,21%, el de Montgat amb
un 5,12%, el de Vilassar de Dalt
amb un 6,14% o el de Canet amb
un 6,47%. D'altra banda, Dosrius
i Sant Cebria de Vallalta han estat
els municipis que han assolit un
creixement proporcional més gran
respecte a la resta de poblacions.
En el primer cas s'ha arribat a
augmentar un 87,37% deis habitants censats el 1991 i, pel que
fa a Sant Cebri~, ha aconseguit
un 50,91 % més. Es a 00, ha passat
de 876 persones el 1991 a 1.322
I'any passat.
Creixement

sostingut

El Maresme pot presumir que
des de 1986 ha experimentat
un
creixement sostingut, tal i com
revelen les dades facilitades per
l'lEC. En el period~ de 1976 a
1981 es va creixer de 22.415 persones, pero no es va mantenir
la tendencia a l'alta perque entre
el 1981 i el 1986 només es va
creixer de 15.975 persones. A partir de lIavors es va arribar a les
23.601 persones més i, finalment,
en I'últim padró es reculIen 25.788
habitants més. El Maresme esta
inclos en I'estudi de població en
I'anomenat ambit metropolita
de
Barcelona i és precisament
d'aquesta ciutat i deis nuclis urbans
propers d'on ha aconseguit el major nombre de ciutadans. Segons
I'lEC, en aquest darrer periode
de 1991 a 1996 es consolida el
model iniciat a mitjan de la decada
deis 70 «caracteritzat
pel baix
creixement demogriífic i que territorialment suposa, d'una banda,
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Alella
Arenys de Mar
Arenys de Mun!
Argentona
Cabrera de Mar
Cabrils
Caldes d'Eslrac
Calella
Canel de Mar
Dosrius
fj1algra! de Mar

~.

El Masnou
Mataró
Montgal
Orrius
Palalolls
Pineda de Mar
Premia de Dalt
Premia de Mar
Sl.·Andreu.de lIavaneres
Sant Cebria de Vallalta'
San! Iscle de Vallalta
Sanl Poi de Mar'
Sanl Vícen~ de Montalt
Sanla Susanna
Teía
Tiana
Tordera
Vilassar de Dall
Vilassarde Mar

'

6.895
11.039
4.733
7.848
2.812
2.966
1.463
11.324
8.858
1.211
11.565
18.393
101.510
7.286
366
3.186
16.317
6.550
22.699
4.183
876
513
2.406
1.600
982
3.773
4.685
8.156
6.791
12.117
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una progressiva fixació de la població en els seus assentaments,
i de l'altra, l'aparició i consolidació de naves afeeS d'atracció
de població dins del territori de
Catalunya».
Les comarques de I'ambit metropolita
sense el Barcelones
-Maresme,
Alt Penedes,
Baix
Llobregat;
Garraf, Valles Occidental i Valles Orientalexperimenten un important augment
del seu pes relatiu --<Iel 28,4%
del total de la població catalana
el 1991 al 34,4% el 1996-, pero
no aconsegueixen
compensar
la
davallada del Barcelones que ha
passat de 2.302.137 persones al
1991 a 2,131.378 al 1996. D'aquesta manera, les comarques metropolitanes
redueix la seva participació en la població catalana
del 71,0% al 69,4%.
El Maresme ha passat doncs
de tenir 293.103 ciutadans el 1991
a disposar de 318.891 habitants
el 1996. Les comarques amb un
creixement més gran que el Maresme han estat el Valles Occidental -amb
35.901 mési el
Baix Llobregat -amb
33.227-.
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Augment amb pOCSmerits propis
T.M.

• El Maresme creix, pero no és
perqué els maresmenes
es dediquin en cos i anima a augmentar
la població pels mitjans més naturals. Malgrat que l'lEC encara
no disposa del nombre de naixements que hi va haver a la comarca
el 1996, les dades de 1995 poden
ser un bon reflexe d'allo que passa
a l'actuatitat. A la comarca, aquell
any només van neixer 25 infants
més que el 1994 -un
total de
3.137i filant més prim es pot
veure que van venir al món en
només la meitat de les poblacions,
perque a la resta es va mantenir
el mateix nombre.
La reducció de la natatitat és
un fenomen estes a la major part
del territori catala. El 1995 es
van comptabilitzar
arreu del país
53.809 naixements, que cooresponien a una reducció en termes
absoluts de 615 nadons respecte
a l'any anterior.
D'acord
amb
aquestes dad es, l'index de natalitat a Catalunya és de 8,8 naixe-

ments anuals per cada 1.000 habitants i l'indicador de fecunditat
és d'I,4 filIs per dona. Malgrat
aquestes dades un pel negres, tot
semblava
indicar
que el 1996
aquest index pujaria a 1'1,6, pero
encara no s'han pogut verificar.
Com a contrapunt,
cal recordar
que el nivell de fecunditat de les
dones catalanes es trobaven en
uns valors més baixos que en a!tres
paisos europeus.
Aquesta circumstancia
és atriblÜda tradicionalment
a dos factors hasies: la baixes taxes de fecunditat de les dones joves que
ajoroen la decissió de tenir fills,
i també la fecunditat feble de les
dones més madures que van tenir
fills de molt joves, als anys setanta.
La baixada de la natatitat també
és relaciona amb l'evolució del
món del treball. És a dir, els baixos
nivells de fecunditat en els curs
de 1995 es van correspondre
a
concepcions que es van originar
a primer i mitjan de l'any 1994,
un periode on la situació laboral

era for~a complicada. Tot i aixo,
el Maresme creix i, pel que es
veu a la resta de Catalunya, creix
molt.
En aquest sentit, durant el quinqueni 1991-1996 31 comarques
van augmentar la població -poc
o molt poci només 10 en van
perdre. D'aquestes
10, 7 van experimentar una reducció molt inferior a la registrada a l'anterior
quinqueni i 3 tres van tancar caixa
amb una perdua d'habitants: l' Alt
Urgell, el Barcelones
i Ribera
d'Ebre.
L'arobit
metropolita
registra
una pérdua total de 36.374 habitants,
que suposa
un 0,9%
menys de la població. Tot i aixo,
aquesta davallada es concentra en
el Barcelones
-que
ha experimentat una perdua de població
de 170.759 habitants-,
mentre
que la resta de I'arobit metropolita
creix de 134.385 habitants.
A Catalunya es va registrar un
creixement global de tan sois el
0,5%.

