
 
 

L'arribada de població estrangera es frena a Catalunya 
L'Alt Empordà, el Baix Empordà i la Segarra són les úniques comarques en què segueixen arribant immigrants 
 
Dijous, 21 de febrer del 2013  

Barcelona  

La població estrangera resident a Catalunya, on conviuen 160 nacionalitats, és d'1.186.779 persones, 927 persones 

més que el 2011, un increment del 0,1% que representa una estabilització dels immigrants en aquesta comunitat 

després d'una dècada de creixement sense precedents. 

Segons ha informat l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), l'espectacular increment d'immigració registrat en 

aquesta comunitat entre els anys 2000 i 2008, en què els estrangers es van multiplicar per sis i van superar el milió de 

persones, es va frenar el 2011, quan, per primera vegada, es va constatar una disminució de la població d'origen 

estranger. 

Amb les últimes dades oficials del cens a 1 de gener del 2012, l'Idescat ha confirmat aquesta estabilització i fre a la 

immigració, que representa el 15,7% del total de la població catalana, encara que en algunes comarques, com l'Alt 

Empordà, la Segarra o el Baix Empordà, que són les que més població estrangera tenen, segueix creixent el nombre 

de persones originàries d'altres països. 

MAJORIA D'EUROPEUS 

Segons les últimes dades de l'Idescat, l'any passat va augmentar en 4.819 dones el cens de població estrangera, que 

va disminuir en 3.892 homes, la majoria d'origen sud-americà, que han tornat als seus països. Dins de les 160 

nacionalitats estrangeres que conviuen actualment a Catalunya, la població d'origen europeu és la més nombrosa i 

representa el 30,9%, els ciutadans procedents de països americans són el 29,8%, els africans el 27,2% i la població 

asiàtica representa un 12% de tots els estrangers. 

Per països, la comunitat marroquina, amb 239.218 persones, és la més nombrosa i equival a una cinquena part de tots 

els estrangers residents a Catalunya, seguits pels romanesos (106.030), col·lectiu representa un 8,9% i que és dels que 

més s'ha incrementat en els últims anys. Els equatorians són el 5% i els bolivians el 4,2%, mentre que els xinesos 

també representen el 4,2%, els italians el 4,1% i els pakistanesos el 4%. 

POBLACIÓ JOVE 

L'edat mitjana dels estrangers residents a Catalunya l'any passat és de 31,8 anys, 11 anys menys que la mitjana de la 

població autòctona catalana, en part perquè en els últims anys ha augmentat la població de menys de 15 anys com a 

conseqüència de la natalitat de les famílies immigrades i els processos de reagrupació familiar. 

Per comarques, l'Alt Empordà, amb un 28,1% de població estrangera, la Segarra, amb un 26,8%, i el Baix Empordà, 

amb un 21,7%, són les que compten amb més presència d'immigants, mentre que el Ripollès, amb un 8,7%, el 

Berguedà, amb un 9,3%, l'Anoia, amb un 9,5% i el Vallès Oriental, amb un 10,7%, són les que menys proporció de 

població estrangera tenen. 

 


