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Castellar frega els 20 mil habitants

Dimarts 23 de març de 2004
La població s'ha incrementat en un 2,33 per cent en el darrer any A Castellar del
Vallès hi ha registrades 19.640 persones segons es desprèn de les dades del padró
municipal de l'1 de gener del 2004, que s'han fet públiques recentment. El municipi
ha guanyat en un any 449 nous habitants, el que suposa un increment del 2,33 per
cent. Al llarg de l'any 2003 es van tramitar a Castellar 1.501 altes i 1.052 baixes.
Segons ha explicat l'alcalde de Castellar, Lluís Maria Corominas, el sostre de
població previst en el Pla General està situat entre els 22.000 i els 24.000 habitants.
"Tot i que el creixement és fort, des de ja fa alguns anys, ja s'ha desaccelerat
amb comparació amb els anys forts. La propera revisió del Pla General ens
permetrà estudiar aquest creixement, i preveure les necessitats de la població
actual i futura". A més ha afegit que "El creixement està ara a l'entorn del 2 per
cent, i el que desitgem és que això s'estabilitzi". "Necessitem una certa mesura i
estabilitat a l'hora d'oferir serveis i equipaments, i qualitat de vida als
ciutadans". El nou padró recull també altres dades d'interès. És el cas, d'un
fenomen força recent al nostre municipi, com és el de la immigració procedent de
fora de l'Estat espanyol. Segons la darrera actualització, a Castellar la població
estrangera la constitueixen unes 681 persones, procedents majoritàriament de països
de Llatinoamèrica, com Colòmbia, Argentina, Bolívia, Equador o el Perú. La
població estrangera al municipi representa un percentatge molt baix, un 3,47 per
cent del total de la població. Un any més, el creixement de tipus migratori (85,19%)
té un pes quantitatiu més important que el creixement natural (14,81%). L'any 2003
es van registrar a l'entorn de 1.057 altes i 707 baixes per canvi de residència, mentre
que pel que fa al creixement natural hi van haver 242 naixements i 159 defuncions.
En relació a la distribució de la població per les diferents zones de la vila, es pot
observar que el nucli urbà concentra la majoria dels habitants, uns 15.632, el que
representa un 79,59 per cent de la població. D'altra banda, a Sant Feliu i a les
urbanitzacions hi viuen 4.008 persones. "Són urbanitzacions que es van ocupar
als anys 70, i ara queden pocs terrenys lliures. No preveiem que en un futur,
creixin massa", ha explicat Corominas. "Ara, s'està apostant pels eixamples que
ja estaven previstos als anys 80 i que estan delimitats per les rondes", ha afegit.
Pel que fa a la piràmide d'edats, és interessant veure com a partir de la cota dels 80
anys, la mortalitat tendeix a ser més gran entre els homes que entre les dones. Així,
cal destacar els 189 homes d'entre 80 i 90 anys, per les 344 dones de la mateixa
franja d'edat. Com a anècdota, cal assenyalar que Castellar disposa de tres persones
d'edat centenària, tres dones. I d'altra banda, en relació a la resta de Catalunya, a
Castellar la piràmide d'edats es segueix mantenint una mica més ampla en la seva
part baixa. Així, l'1 de gener hi havia registrats uns 1.220 castellarencs de 0 a 4
anys. "La majoria de gent que ve de fora, són matrimonis joves amb fills
petits", ha explicat Corominas.
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