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EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ ESTRANGERA

La població immigrada s’ha multiplicat per
deu a Salt i s’ha triplicat a Girona des del 2000
Els estrangers representen el 40% dels saltencs, amb 11.235 forans, i a la capital, el 20% dels gironins
DANI VILÀ / Girona

●

La població immigrada del municipi de
Salt s’ha multiplicat per deu en aquest segle XXI, mentre que a Girona el col·lectiu
de ciutadans estrangers s’ha triplicat des
L’any 2000, el municipi de
Salt tenia empadronats només 1.350 estrangers; en
canvi, l’any 2008 el nombre superava les 11.270
persones nouvingudes instal·lades a la vila. Aquestes dades suposen que en
vuit anys la població immigrada es va multiplicar
per deu. Una altra de les
dades que l’informe reflecteix sobre la població
de Salt és que en aquest
període la població autòctona ha anat a la baixa. En
concret, 3.179 saltencs
van marxar del poble en
aquest inici de nou segle.
La marxa d’uns i l’arribada dels altres ha provocat
que el pes específic de la
població de fora vagi augmentant i en aquests moments ja voregi el 40%
respecte del total de població.
Concentrats per països
Una de les dades curioses
de l’informe presentat ahir
és la distribució de la població estrangera pel municipi de Salt depenent del
seu lloc de procedència.
Així, per exemple, la població africana es concentra bàsicament a la plaça
de la Llibertat, mentre de
la població del Magrib es
divideix més i viu més a
tocar de la plaça de la Vila,
al Pla de Salt i la zona de la
plaça Pau Casals. Per la se-

de l’any 2000. Els 11.235 estrangers empadronats a Salt representen actualment el
40% del total de la població, mentre que a
Girona els 18.610 forans representen el
20% del total d’habitants de la ciutat. Així

ho va fer públic ahir l’informe anual de
l’Observatori Permanent d’Immigració,
que integren les entitats d’Accem, Creu
Roja, Càritas i Mifas. L’estudi mostra
com la crisi està provocant un augment

del nombre de persones estrangeres en
atur, de manera especial de la franja
d’edat dels 30 als 45 anys provinents de
sectors en recessió com ara la construcció
i la indústria.
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Quatre perfils diferents d’estrangers
● Les entitats Càritas, Creu Roja,
Accem i Mifas han comprovat que
el principal grup de persones que
acudeixen als seus serveis són les
desocupades; i el perfil és el d’un
home magribí procedent del sector
de la construcció, casat, d’una edat
entre els 40 i els 64 anys, amb més

va banda, la població de
l’Amèrica Llatina té els índexs més alts de concentració a les zones de la

de tres anys de residència, amb carnet de conduir i que percep una
renda mínima o prestació d’atur.
El segon perfil és el del treballador
irregular, majoritàriament dona
sud-americana, separada o divorciada, d’una edat entre els 16 i els
24 anys, amb experiència en el sec-

rambla de la Massana, el
carrer Doctor Castany i la
zona del carrer Unió.
Pel que fa a la ciutat de

tor serveis, administració i servei
domèstic. El tercer perfil identificat és el del nouvingut acabat d’arribar que no sap català, sense recursos i que vol assessorament. El
darrer perfil és el d’una persona
amb feina i fills que vol millorar laboralment.

Girona, l’arribada d’immigrants a la capital no ha
estat tan acusada des de
l’any 2000; tot i això, en

aquests vuit anys s’hi ha
triplicat la presència d’estrangers. Si el 2000 la població forana era d’unes

6.000 persones, l’any
2008 la xifra ja s’acostava
a les 19.000. El percentatge de la població estrangera a la capital gironina representa el 20% del total.
Sta. Eugènia i St. Narcís
A Girona, els barris amb
més població immigrada
són els de Santa Eugènia i
Sant Narcís. En la presentació de l’informe es va
destacar que la població
africana viu bàsicament a
Santa Eugènia i Can Gibert del Pla, però també té
un alt grau de població forana provinent de l’Àfrica
subsahariana el barri del
Pont Major. Per la seva
banda, la població del Magrib es concentra bàsicament a Santa Eugènia, però també hi ha una població important al sector del
Pont Major, les Casernes,
Montilivi i un sector de
l’Eixample. La població
de l’Amèrica Llatina també té Santa Eugènia com
un dels barris amb més
concentració de gent procedent d’aquesta zona del
món, per bé que aquest
col·lectiu també té presència al districte del Pont
Major. Els responsables
de l’informe assenyalen
que els preus de l’habitatge i la major facilitat d’accés en aquests barris hi
provoca l’establiment dels
col·lectius estrangers.
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El web d’El Punt
El web que et porta la informació més propera. La imprescindible informació local, la
que t’acosta al teu país, al teu poble, a la teva ciutat, al teu costat. Just el que trobaràs
a elpunt.cat. El web d’informació local en una xarxa global.

Perquè les ciutats són capitals
www.elpunt.cat
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