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En un exercici de prospectiva sobre la Catalunya del
2010, realitzat a principis dels anys noranta, es van for-
mular una sèrie d’hipòtesis sobre l’evolució demogràfica
futura que en l’escenari tendencial desembocaven en una
xifra de 6,5 milions d’habitants, i en el més favorable, eti-
quetat com a “exuberant”, en una de 7,5 milions.1 Aquesta
darrera dada, que era considerada com a menys probable,
és gairebé idèntica a la població empadronada a Catalunya
l’any 2010. No obstant això, la similitud de les xifres
totals de població respon a dinàmiques demogràfiques
diferents, ja que en l’exercici prospectiu hi feia un paper
rellevant la recuperació de la fecunditat, fins a assolir els
2,4 fills per dona, mentre que el creixement del darrer
decenni s’ha sustentat fonamentalment en la immigració
de l’estranger, d’una magnitud i unes característiques difí-
cilment previsibles i justificables fa vint anys. 

L’experiència revela, per tant, la dificultat d’anticipar
canvis sobtats, especialment en el component migratori,
i com la visió que es té sobre el futur està condicionada
en part pel mateix present. Malgrat la incertesa subja-
cent a tot intent de preveure el futur, sobre la dinàmica
demogràfica actuen unes inèrcies que són difícilment
modificables i que permeten acotar aquelles tendències
que són més previsibles. Dit en altres paraules, si bé
roman una gran incertesa sobre el futur de les migra-
cions, i en menor mesura sobre la resta de fenòmens
demogràfics, no és menys cert que part de l’avenir
demogràfic es troba ja escrit en l’actual estructura per
edats de la població catalana. 

La projecció vigent de l’IDESCAT2 preveu un alenti-
ment en el ritme de creixement de la població, encara
que continuarà essent força rellevant, fins a assolir-se una
xifra propera als 8,4 milions d’habitants el 2030 segons
l’escenari mitjà o de referència. A diferència dels darrers
anys, i fins a mitjan de la propera dècada, s’assistirà a una
davallada en el creixement natural: d’un costat, augmen-
taran les defuncions a causa de l’envelliment de la pobla-
ció; d’un altre, es reduiran els naixements, ja que la recu-
peració de la fecunditat, que en cap cas es preveu molt
significativa, i la immigració no seran suficients per com-
pensar la presència en les edats fecundes de les genera-
cions poc nombroses nascudes a les darreries del segle
passat. 

Per tant, en termes de creixement demogràfic, l’as-
pecte clau serà el comportament futur dels fluxos migra-
toris de Catalunya amb l’exterior. En aquest sentit,
l’IDESCAT preveu una contracció del saldo migratori
amb l’estranger, fins a estabilitzar-se entorn de les 41 mil
entrades netes anuals en l’escenari mitjà. Aquesta xifra,
si bé planteja una forta caiguda en relació amb els valors
registrats en el període 2004-2007, continua represen-
tant una aportació important de població procedent de
l’estranger, ja que equival a un saldo d’unes 840.000 per-
sones entre 2009 i 2029, a més de la contribució indirec-
ta via natalitat. Aquestes previsions es van formular amb
unes dades que encara no recollien els efectes de la crisi
econòmica sobre els fluxos de migració i en tots els esce-
naris es preveia que Catalunya continuaria sent un país

La població de Catalunya a
l’horitzó del 2030

Per Amand Blanes, investigador del Centre d’Estudis Demogràfics



receptor de població estrangera. Fins i tot la hipòtesi més
restrictiva preveu un saldo migratori net amb l’estranger
d’unes 400.000 persones fins a l’any 2030. Les dades
més recents, malgrat la seva provisionalitat i la dificultat
que entranya estimar la magnitud real de les sortides,
indicarien que la reducció del saldo migratori ha estat
més intensa de la prevista i que, els propers anys, el saldo
podria esdevenir nul. 

Vist el context actual, l’evolució de la població de
Catalunya els propers anys se situaria més propera al
camí que traça l’escenari baix de l’IDESCAT, amb guanys
molt moderats de població, mentre que a mitjà termini
dependrà de la intensitat i durada de la crisi econòmica,
i de les seves repercussions en el mercat de treball. Si es
confirmen algunes de les tendències més recents, com
l’avançament en la davallada de la natalitat, inclús podria
plantejar-se un escenari a curt termini d’estabilització de
la població.

A més de les xifres totals de població, altres factors
demogràfics han tingut i tindran un paper destacat en l’as-
signació de recursos i en la implementació de serveis. En
primer lloc, els produïts per la necessitat de satisfer
demandes que es van modificant a mesura que transiten
pel perfil de la piràmide cohorts amb importants diferen-
cials numèrics. Aquest efecte acordió és intens en països
que, com Catalunya, han estat i estaran subjectes a varia-
cions en els nivells de la natalitat. Un exemple és l’impac-
te diferit en el temps de les fluctuacions en el nombre de
nascuts sobre la planificació de les etapes del sistema edu-
catiu. En segon lloc, els derivats d’una composició cada
cop més heterogènia de la població, tant de les caracterís-
tiques personals com de les familiars, per l’arribada de
població estrangera amb necessitats i demandes específi-
ques. Les xifres són prou eloqüents, els estrangers empa-
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“En el quinquenni 2004-2008 es van

produir prop d’1,4 milions d’intercanvis

migratoris entre els municipis catalans,

dels quals quasi un terç varen ser prota-

gonitzats pel col·lectiu d’estrangers, que

es caracteritzen per una elevada mobili-

tat en els primers anys de residència.”
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dronats a Catalunya han crescut en un milió d’ençà de
principis de segle, fins a representar prop del 16% de la
població l’any 2009. Finalment, els associats a la distribu-
ció territorial dels recursos i de les dotacions a causa de
l’heterogeneïtat espacial, tant en els creixements com en
les estructures sociodemogràfiques, que ha estat accen-
tuada per la major mobilitat residencial de la població. En
el quinquenni 2004-2008 es van produir prop d’1,4
milions d’intercanvis migratoris entre els municipis cata-
lans, dels quals quasi un terç varen ser protagonitzats pel
col·lectiu d’estrangers, que es caracteritzen per una ele-
vada mobilitat en els primers anys de residència. 

La tendència de fons, en termes de l’estructura de la
població, serà la intensificació del procés d’envelliment
per la cúspide de la piràmide poblacional. Els efectius de
gent gran, en qualsevol dels escenaris de projecció, pre-
senten una trajectòria ascendent a mesura que van enve-
llint les cohorts plenes nascudes entre mitjan anys cin-
quanta i setanta, localitzant-se el punt àlgid del procés
entre la quarta i la cinquena dècada d’aquest segle.
Aquesta tendència, de caire estructural, serà, a més,
reforçada per les previsibles millores en la longevitat de
la població i per la concentració dels guanys d’anys de
vida en edats cada cop més avançades. Com a conseqüèn-
cia es produirà també un procés de sobreenvelliment del
col·lectiu de gent gran. Segons l’escenari mitjà de
l’IDESCAT, la població de 65 anys i més augmentarà en
631.000 persones entre 2008 i 2030, mentre que els
efectius de 85 anys i més, quan les situacions de depen-
dència siguin més paleses, gairebé es duplicaran, de
145.000 a 280.000 persones. Si fem un exercici teòric,
consistent a mantenir constant la prevalença de la disca-
pacitat observada a Catalunya en l’enquesta
EDAD2008,3 el nombre de persones amb alguna discapa-
citat, l’any 2030, se situaria entorn de les 325.000 a la
franja de 65 a 84 anys i al voltant de les 155.000 entre els
majors de 85 anys, de les quals tres quartes parts serien
dones. Aquest supòsit de prevalença constant de la disca-
pacitat és poc probable, en no considerar les millores
futures en les condicions de discapacitat i salut de la
població, però permet una aproximació a l’efecte de la
variable demogràfica. A més, els canvis socials, amb una
major presència de la dona al mercat de treball i en les
formes de convivència, amb nuclis familiars i xarxes de
parentiu més reduïdes, generaran una demanda creixent

de polítiques socioassistencials encaminades a satisfer les
necessitats vitals i d’autonomia de la gent gran en situa-
ció de dependència. 

L’envelliment de la piràmide per la cúspide coincidirà
amb la presència de cohorts menys nombroses en les pri-
meres edats actives, que a més llarg termini afectarà el
conjunt de la població en edat laboral, amb un increment

“Si parlem de la gent gran del demà, els

seus trets personals, familiars, socials no

seran els mateixos que actualment, i més

en un país on el cicle vital de les genera-

cions, especialment en les dones, ha sofert

una ruptura profunda en àmbits com la for-

mació, les formes de convivència o la par-

ticipació laboral, entre d’altres.”
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progressiu de les ràtios de dependència demogràfica.
L’any 2009, a Catalunya hi havia 24 persones de 65 anys
i més per cada 100 persones en edat laboral, mentre que
aquesta relació se situarà al voltant de les 34 persones el
2030. No obstant això, per a la viabilitat del sistema de
protecció social, a més de les relacions numèriques entre
els grups d’edat, serà determinant l’evolució de les pau-
tes d’activitat de la població, especialment en les edats
extremes i en les dones, així com les oportunitats d’in-
serció en el món laboral. En relació amb el mercat de
treball, la dinàmica demogràfica dels propers anys marca
dues grans tendències. D’un costat, i a diferència del que
va succeir els anys vuitanta i principis dels noranta, es
mantindrà un context de menor pressió sobre les entra-
des de joves en el mercat de treball, la qual cosa pot com-
portar una millora de la seva situació relativa. D’un altre,
s’assistirà a un envelliment progressiu de la població en
edat activa, ja que una de cada tres persones en edat de
treballar tindrà més de cinquanta anys el 2030.

En les projeccions de població es fa referència a les
edats dels individus, però no a les seves vides. Si parlem
de la gent gran del demà, els seus trets personals, fami-
liars, socials no seran els mateixos que actualment, i més
en un país on el cicle vital de les generacions, especial-
ment en les dones, ha sofert una ruptura profunda en
àmbits com la formació, les formes de convivència o la
participació laboral, entre d’altres. De la mateixa mane-
ra, tampoc romandrà inalterable l’esfera social i econò-
mica. La qüestió rau a ser capaços de convertir els reptes
d’avui en les oportunitats del demà
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“Per a la viabilitat del sistema de pro-

tecció social, a més de les relacions numè-

riques entre els grups d’edat, serà deter-

minant l’evolució de les pautes d’activitat

de la població, especialment en les edats

extremes i en les dones, així com les

oportunitats d’inserció en el món laboral.”
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