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Castellar del Vallès supera els 22.700 habitants

Dimarts 25 de març de 2008
La població castellarenca ha crescut en els darrers quatre anys una mitjana de
768 habitants l'any La població de Castellar del Vallès ha arribat, segons el padró
municipal d'1 de gener de 2008, als 22.714 habitants. El municipi ha guanyat l'últim
any 710 habitants. Aquesta dada, segons el padró municipal d'1 de gener de 2008, es
reparteix en 178 persones que corresponen al creixement natural i 532 que
corresponen al creixement migratori. El creixement migratori, del 75%, té un pes
quantitatiu més important que el creixement natural, del 25%. Així, pel que fa a les
altes, s'han produït un total de 1.705, 306 de les quals corresponen a naixements i
1.399 a canvis de residència, altes procedents de l'estranger o altes d'ofici. Pel que fa
a les baixes, se'n van registrar 995 i, d'aquestes, 128 van ser defuncions i 867 canvis
de residència, baixes de l'estranger o baixes d'ofici. Val a dir que el flux migratori
d'altes i baixes es produeix principalment amb municipis de la comarca, amb un
percentatge del 65,77% i del 49,79%, respectivament. Els habitants que han vingut a
Castellar el darrer any procedeixen sobretot de Sabadell, Barcelona i Terrassa. Els
mateixos municipis encapçalen el rànquing de destinació dels habitants que marxen
de Castellar. Pel que fa al creixement de la població, entre els anys 1971 i 2008
aquesta ha crescut en 15.031 habitants, xifra que suposa una mitjana de creixement
de 406 habitants l'any. Si ho comparem amb el creixement del període 1992-2008,
la població ha augmentat els darrers 16 anys en 8.892 habitants, amb una mitjana de
creixement de 556 habitants l'any. Castellar del Vallès, però, ha vist incrementada la
xifra de creixement de la seva població els últims anys. Entre 2004 i 2008 la
població del municipi ha crescut en 3.074 habitants, fet que suposa una mitjana de
creixement de 768 habitants l'any. El 2004 va ser l'any amb més creixement de
població dels últims anys, amb un augment de gairebé 950 persones. La població
d'origen estranger al municipi arriba a les 1.555 persones, el 6,85% de la població
total, mentre que la població de nacionalitat estrangera és de 1.260 persones (el que
suposa un 5,55%, més de sis punts per sota de l'índex d'estrangers residents a
Catalunya). Les procedències d'aquesta població a Castellar són, sobretot, de països
del continent americà, principalment de Bolívia, amb 244 habitants, Colòmbia, amb
156 i Argentina, amb 154. Així, del total de població estrangera que viu a Castellar,
el 60% prové d'Amèrica i el 25,85% d'Europa. Cal afegir que dels 1.555 residents
d'origen estranger a Castellar del Vallès, 313 pertanyen a la Comunitat Europea, és a
dir, un 20,13% del total. Per edats, la població de Castellar del Vallès és, en la seva
majoria, bastant jove. Un 48% té entre 20 i 50 anys, mentre que un 24% té entre 0 i
20 anys. Per tant, la vila compta amb una piràmide d'edats de base força ampla, que
s'eixampla en les edats adultes i s'aprima progressivament a partir dels 50 anys. Pel
que fa a la franja més alta de la piràmide, al municipi hi ha dues persones que
superen els 100 anys, i 115 persones d'entre 90 i 99 anys, 87 dones i 28 homes.
Quant a les dades de situació de la població castellarenca per divisió territorial, el
84,5% (19.196 persones) viu al nucli urbà, i el 15,5% a Sant Feliu del Racó, les
urbanitzacions i els nuclis disseminats. Castellar del Vallès compta amb 9.381
habitatges, 7.721 dels quals es troben situats al nucli urbà. El 54% dels habitatges
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són cases, mentre que el 46% restants són pisos. Cal afegir que del total d'habitatges
existents al municipi, n'hi ha 1.363 que es troben desocupats o que són de caràcter
temporal. D'aquests, el 64% (869) són cases, i el 36% restant (494) són pisos.
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